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هيئة التحرير
أي قوى دافعة مبستقبل الطاقة؟

تقديم
يطرح سؤال مستقبل الطاقة مسائل عديدة حول استدامة النموذج الطاقي (األحفوري باألساس)
السائد اليوم .وتتصل هذ املسائل باإلنتاج والتوزيع واالستهالك ،والتأثريات يف البيئة ومحيط عيش
البرشية ،ونجاعة إسرتاتيجيات االنتقال الطاقي ،وفاعلية سياسات التنويع االقتصاديً ،
فضل عن
التوازنات السياسية والجيوسياسية ،يف ّ
ظل عامل متق ّلب وأسواق طاقية غري مستقرة.
ويف هذا اإلطار ،يأيت هذا العدد الخاص مبوضوع "استرشاف مستقبل الطاقة" ملقاربة هذه القضايا
وغريها ،من خالل منظور عريب موصول بواقعنا ورهاناتنا ومآالتنا .وتسترشف األبحاث ،التي يض ّمها
تهم واقعنا العريب ،بد ًءا
كتاب استرشاف السنوي الثالث بني د ّفتيه ،أبرز هذه القضايا الطاقية التي ّ
ّ
ويستهل ممدوح سالمة
مبسألة النفط املركزية بالنسبة إىل البلدان العربية ،املص ّدرة أو املستوردة.
محاججا بأنّ عرص ما بعد النفط "خرافة" فحسب ،وأنّ
هذه األبحاث بتناول قضية "ذروة النفط"،
ً
سيظل ً
ّ
عامل مركز ًيا مح ّد ًدا يف القرن الحادي والعرشين وما بعده .أ ّما خالد بن راشد الخاطر،
النفط
فينطلق من ظرفية انهيار أسعار النفط يف السنني األخرية؛ ليسترشف رشوط تحويل االقتصادات
الخليجية من اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع والتوزيع إىل اقتصادات تعتمد
ويخص عبد املجيد عطار الحالة الجزائرية بالدرس
العمل واإلنتاج ،وتنويع النشاطات والصادرات.
ّ
والتحليل ،مستكش ًفا رشوط االنتقال الطاقي املتوازن بالجزائر؛ أي االنتقال الطاقي الذي يضمن
إعداد استغالل املحروقات غري التقليدية التي تتوافق ،يف الوقت الحارض واملستقبل ،مع الجزء
األعظم من التجديد املمكن ملوارد الطاقة .وينظر قاسم حجاج يف اإلشكالية ذاتها ،من خالل التجربة
منوذجا جدي ًرا بالدراسة واالحتذاء عرب ًيا ،ومن خاللها
السويرسية الرائدة لالنتقال الطاقي ،بوصفها
ً
أيضً ا يدرس رشيد البزيم حالة النموذج املغريب.
إىل جانب النفط ،يكتيس املورد األحفوري الثاين ،أي الغاز ،أهمية قصوى يتناولها بالدرس والتحليل
عدد من األوراق املض ّمنة يف هذا الكتاب .يف البدء ،يعرض ناجي أيب عاد لقضايا تزايد االستهالك
الخليجي وإشكالية بناء شبكة غاز خليجية .أ ّما لوران المبري وجوردان يل ،فيتناوالن مسألة التكامل

اإلقليمي يف مجال الغاز بني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،منذ انطالق "مرشوع دولفني
للطاقة" يف عام  ،1999ويقرتحان ثالثة سيناريوهات مستقبلية لصادرات الغاز القطرية عرب خطوط
األنابيب ،آخذين يف االعتبار أزمة حصار دولة قطر املستم ّرة منذ  5حزيران /يونيو  .2017وينتقل
مروان قبالن إىل منطقة رشق البحر األبيض املتوسط (حوض الشام) التي عرفت اكتشافات غازية
أساسا بني مرص ،وقربص ،وإرسائيل ،وتركيا ،ولبنان،
مهمة خالل السنوات القليلة املاضية ،موزّع ًة ً
ً
وتحليل من منظور جيوسرتاتيجي ،يف سياق
درسا
وفلسطني ،وسورية .يتناول قبالن هذه املسألة ً
يسوده عدم االستقرار وضعف إمكانات التعاون بني هذه البلدان ،ورصاعات مزمنة أو حديثة
النشأة .ويختم هذا املحور الغازي شاكر ظريف بتناول أبعاد الغاز الصخري الذي أضحى يكتيس
خاصا الحالة الجزائرية بالنظر.
أهمية قصوى يف السنني األخريةًّ ،
وضمن منظوره االسترشايف الشامل الذي يويل أهمية كربى لدرس التحوالت التكنولوجية الحالية
يخصص كتاب استرشاف السنوي
واملستقبلية وتأثريها يف واقعنا املعيش ويف مناذج منونا واستدامتهاّ ،
أهم الطفرات التكنولوجية التي شهدها العقدان األخريان ،واملتمثلة يف "إنرتنت
الثالث ح ّي ًزا إلحدى ّ
ً
ارتباطا وثي ًقا مبستقبل الطاقة عرب تأثريات متع ّددة .ويف هذا اإلطار ،يستكشف
األشياء" التي ترتبط
السيد يوسف دور "إنرتنت األشياء" يف تغيري نظم الطاقة التقليدية ،من حيث اإلنتاج واالستهالك،
والتوليد والتوزيع ،وانعكاس ذلك عىل مولِّدي الطاقة ومستخدميها يف املستقبل القريب.
تخص طاقة املستقبل
يضم كتاب استرشاف السنوي الثالث بني دفتيه خمس دراسات مرتجمة؛ ّ
كام ّ
من دون نفط أو وقود أحفوري (جون لوري) ،والتوقعات الحالية واملستقبلية للطاقة الشمسية
وطاقة الرياح يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (عبد السالم درويش وصربي شعبان) ،ومستقبل
السيارة الكهربائية بوصفها ً
بديل طاق ًيا يف املستقبل (بيري بونور) ،وإشكالية ندرة املوارد الطاقية
واستدامتها يف املستقبل (سيسيل ديسوين وإيريك فيدالون) ،وتحليل النظام الطاقي ،والجهات
الفاعلة ،وعوامل التطور يف تحديد أسعار الطاقة يف املستقبل (جون  -ماري شوفالييه) .وأخ ًريا،
يعرض كتاب استرشاف السنوي الثالث مجموعة متنوعة من قراءات الكتب الحديثة ذات
الصلة مبستقبل الطاقة.
هيئة التحرير
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ممدوح سالمة

خرافة عرص ما بعد النفط
A Post-Oil Era is a Myth
ً ، إن الترصيح الذي يستشهد به كثريون:ملخص
نقل عن وزير النفط السعودي السابق أحمد زيك
 وأن عرص النفط سينتهي قبل، أن "العرص الحجري مل ينته بسبب النقص يف الحجارة،مياين
ً
قامئا حتى اللحظة
 فالعرص الحجري مل ينته قط؛ فهو ال يزال.متاما
أن ينفد النفط" ليس دقيقً ا
ً
 ما انتهى هو.عىل شكل حجارة ال نزال نستخدمها يف بناء املنازل والجسور واملعامل األثرية
، ألسباب عملية، أي صناعة األدوات من الحجارة التي استبدلت،جانب من جوانب العرص الحجري
 أطروحة هذا.وتحديدا صهر الربونز والحديد
،بالربونز واملعادن مع ظهور الصناعات املعدنية
ً
البحث أن املنطق ذاته ينطبق عىل النفط؛ إذ إنه من املحال أن يكون هناك عرص ما بعد النفط يف
.القرن الحادي والعرشين وال حتى أبعد من ذلك بكثري
. النقل، البطاريات، السيارات الكهربائية، الطاقة الشمسية، العرص الحجري، النفط:كلامت مفتاحية
Abstract: The often quoted statement attributed to the former Saudi oil minister Sheikh
Ahmad Zaki Yamani that "the Stone Age came to an end not for lack of stone and the Oil
Age will end long before we run out of oil" is not strictly accurate. The Stone Age has never
ended. It is still with us to this very minute in the form of the stones we continue to use to
build houses, bridges and monuments. What has ended is only an aspect of the Stone Age,
namely tool-making from stone, which has been substituted for practicability by bronze
and metal-tool making with the advent of metalworking, namely, smelting of Bronze
and Iron. The same logic applies to oil. There could never be a post-oil era throughout the
21st century and far beyond because it is very doubtful that an alternative as versatile
and practicable as oil, particularly in transport, could totally replace oil in the next 100
years and beyond. What will change is some aspects of the multi-uses of oil in transport,
electricity generation and water desalination which will eventually be mostly powered by
solar energy. However, oil will continue to be used extensively in the global petrochemical
industry and other industries and outlets from pharmaceuticals to plastics, aviation and
computers to agriculture and also in transport in most of the developing countries. Oil will
continue to reign supreme throughout the 21st century and far beyond.
Keywords: Oil, Stone Age, Solar energy, Electric cars, Batteries, Transport.

. ومستشار البنك الدويل لشؤون النفط والطاقة،* خبري اقتصادي نفطي دويل

International Oil Consultant, World Bank's Adviser on Oil and Energy.

الكتـاب الثالث 2018 -

10

تاسارد

مقدمة
عندما حفر إدوين دريك إحدى أوىل آبار النفط التجارية يف العامل يف مدينة تيتوسفيل ،يف والية بنسلفانيا
األمريكية عام  ،1859مل يتوقع بالتأكيد األثر الهائل لهذا االكتشاف يف االقتصاد العاملي والحضارة
والحروب يف السنوات الالحقة .ومنذ ذلك الحني ،أصبح النفط عصب التقدم ورشيان الحياة يف العامل
الصناعي؛ إذ تعتمد منتجات االستخدام اليومي التي ال تعد وال تحىص  -وتتفاوت من املواد الصيدالنية
إىل الحواسيب  -عىل النفط ،وعىل تكريره إىل مواد كيميائية وبالستيكية معقدة .وستتوقف الزراعة
الصناعية الحديثة التي تغذي أغلبية العامل إذا ُحرمت من الجرارات التي تعمل بالديزل واألسمدة
املستخلصة من النفط والغاز بغية زراعة املحاصيل وجنيها ،وإذا ُج ّردت من الوقود األحفوري الذي يتيح
لها معالجة األغذية وتعبئتها وشحنها يف جميع أنحاء األرض إلطعام سكان العامل الذين ارتفع عددهم
ارتفا ًعا ً
هائل من  1.5مليار مع بداية عهد النفط إىل  7.5مليارات اآلن(((.
صحيح أن التاريخ الحديث للنفط بدأ يف النصف األخري من القرن التاسع عرش ،إال أن القرن العرشين
هو الذي تغري متا ًما بظهور النفط؛ إذ إنه كان قرن النفط بامتياز ،يف حني أن القرن الحادي والعرشين
ً
ارتباطا وثي ًقا باإلسرتاتيجيات
قرن ذروة إنتاج النفط والحروب الناجمة عنها .ومل ترتبط أي سلعة أخرى
الوطنية والسياسات العاملية والسلطة كالنفط .فالعالقة الوثيقة بني النفط والرصاع تأيت من ثالث سامت
أساسية ُت ّيز النفط ،هي .1 :أهميته الحيوية القتصاد الدول وقوتها العسكرية؛  .2توزيعه الجغرايف غري
املتكافئ؛  .3ذروة إنتاج النفط(((.

أول :من يحصل عىل ماذا؟
ً
يتعي سد أي فجوة يف مجال الطاقة خالل
بلغ إنتاج النفط التقليدي ذروته يف عام  .2006ونتيج ًة لذلكّ ،
السنوات القادمة مبصادر الطاقة غري التقليدية واملتجددة .ولكن مثة شكوك كبرية يف قدرة هذه املوارد
عىل ردم الفجوة يف الوقت املناسب لتوفري إمدادات مستدامة من الطاقة يف املستقبل.
يؤجج الرصاع الدويل عرب أربع آليات منفصلة،
ال شك يف أن النفط هو السبب الرئيس للحرب .فهو ّ
هي .1 :حروب عىل املوارد تش ّنها الدول بغية الحصول عىل احتياطيات النفط الخام بالقوة؛  .2إعطاء
منوذجا)؛
انطباع بأن الحروب األهلية يف الدول املنتجة للنفط ناجمة عن تدخّ ل جهات خارجية (ليبيا
ً
 .3نزاعات تثريها الهيمنة املحتملة عىل سوق النفط كام حدث يف حرب الواليات املتحدة عىل العراق
1 "Current World Population," worldometers, accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/QoZtcY
2 Mamdouh Salameh, "Oil Wars," USAEE/IAEE Working Paper Series, no. 14163 (May 1, 2014).
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بسبب اجتياحه الكويت يف عام 1991؛  .4اشتباكات بشأن السيطرة عىل طرق املرور العابر للنفط،
كممرات الشحن الربي وخطوط أنابيب النفط (إغالق مضيق هرمز أو مضيق ملقا عىل سبيل املثال)(((.
فخالل الفرتة ُ ،2014-1941ش ّنت نحو عرش حروب عىل النفط ،كان أبرزها حرب النفط األوىل يف
القرن الحادي والعرشين ،وهي غزو العراق يف عام  .2003ومثّل النفط رك ًنا أساس ًيا يف مسار الحرب
العاملية الثانية ونتائجها يف الرشق األقىص وأوروبا .وكانت إحدى املزايا اإلسرتاتيجية لقوات الحلفاء يف
الحرب العاملية الثانية السيطرة عىل  86يف املئة من احتياطيات النفط العاملية .وكان األمن النفطي
سبب الهجوم الياباين عىل قاعدة بريل هاربور .يف حني مثّل االستيالء عىل حقول نفط القوقاز أحد أهم
أهداف هتلر اإلسرتاتيجية يف غزو االتحاد السوفيايت السابق .أما يف سنوات الحرب الباردة ،فكانت معركة
السيطرة عىل املوارد النفطية بني رشكات النفط الدولية والدول النامية حاف ًزا ومصدر إلهام كبريين وراء
املأساة العظيمة املتمثلة بإنهاء االستعامر ونشوء النزعة القومية(((.
لقد بدا النفط أداة فعالة من أدوات القوة خالل القرن العرشين .وتزامن ظهور الواليات املتحدة
بوصفها القوة الرائدة يف العامل يف القرن العرشين مع اكتشاف النفط فيها ،وحلوله محل الفحم مصد ًرا
رئيسا للطاقة .وبعد أن أفسح الفحم املجال أمام النفط ،أتاحت بريطانيا العظمى ،القوة العظمى عامل ًيا
ً
يف مجال الفحم ،املجال أمام الواليات املتحدة ،القوة النفطية األوىل يف العامل.
ويف يومنا هذا ،قد تندلع خمسة نزاعات كربى عىل األقل بسبب النفط والغاز يف العقود الثالثة املقبلة.
أما أخطرها فهو الرصاع بني السعودية وإيران بسبب الربنامج النووي اإليراين والسيادة يف منطقة الخليج؛
إضافة إىل النزاع بني الصني والواليات املتحدة الذي ينطوي عىل إمكانية أن يتطور إىل حرب إما بسبب
تناقص املوارد النفطية ،وإما بسبب تايوان أو الجزر املتنازع عليها يف بحر الصني الجنويب التي تطالب بها
الصني واليابان ،ودفاع الواليات املتحدة عن موقف اليابان.
وكام كانت الحال يف القرن العرشين ،سيستمر النفط يف القرن الحادي والعرشين يف إذكاء الرصاعات
العاملية بشأن التفوق من الناحية السياسية واالقتصادية طاملا أنه يحتل مكانة مركزية يف االقتصاد العاملي.

ثانيًا :قبضة النفط املحكمة عىل االقتصاد العاملي
ال بد للذين يبدون آراء سابقة ألوانها عن تراجع هيمنة النفط أن يعيدوا حساباتهم .ويكفي أن ينظروا
إىل األثر السلبي النهيار أسعار النفط يف االقتصاد العاملي منذ متوز /يوليو  .2014إذ مل يتمكن االقتصاد
3 Ibid.
4 Mamdouh Salameh, "Oil Crises: Historical Perspective," in: Encyclopedia of Energy, vol. 4 (New York: Elsevier Inc.,
2004), p. 636.
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العاملي من تقبل انهيار أسعار النفط؛ ألنه يجري تقويض جميع املكونات الرئيسة التي تشكل االقتصاد
العاملي ،وهي االستثامرات العاملية ،وصناعة النفط ،واقتصادات الدول املنتجة للنفط.
صحيح أن انخفاض أسعار النفط يقلل تكاليف التصنيع ،ومن ثم يساعد يف منو االقتصاد العاملي ،لكنها
فائدة قصرية األجل ،إذ يقابلها تراجع االستثامر العاملي الذي يدفع الرشكات يف جميع أنحاء العامل إىل
خفض اإلنفاق ،وبيع األصول وترسيح آالف ،إن مل يكن ماليني ،العاملني .لقد شهد منو االقتصاد العاملي
منذ عام  2014تراج ًعا بنسبة  1-0.75يف املئة سنو ًيا((( .وتحتاج الرشكات النفطية السبع الكربى يف
العامل ("رويال دتش شل" الهولندية ،و"بريتش برتوليوم" ،و"إكسون موبيل" ،و"شيفرون" ،و"توتال"،
و"إِين" /الوكالة اإليطالية الوطنية للمحروقات ،و"ستات أويل" الرنويجية) إىل سعر يراوح بني  125و135
دوال ًرا أمريك ًيا للربميل ملوازنة حساباتها .وهي تحتاج أيضً ا إىل اليقني بشأن االتجاه املستقبيل ألسعار
النفط قبل االلتزام باستثامر ضخم يف التنقيب واإلنتاج(((.
ونتيج ًة النخفاض أسعار النفط ،باعت صناعة النفط العاملية عد ًدا من أصولها اإلنتاجية ،وألغت أكرث من
 200مليار دوالر من استثامرات النفط والغاز حتى اآلن؛ وهو ما سيرتجم يف غضون بضع سنوات إىل
حصة أصغر يف اإلنتاج العاملي للنفط((( .كام انخفض إنتاج "إكسون موبيل" و"شل" و"شيفرون" و"إين"
من  11.5مليون برميل يوم ًيا يف عام  2003إىل  9.5ماليني برميل يوم ًيا يف عام  .2015ولسوف ينعكس
ذلك عىل ارتفاع أسعار النفط يف املستقبل القريب(((.
ويف ظل أسعار تقل كث ًريا عن  75دوال ًرا للربميل ،ستتحول بعض االحتياطيات الباقية القابلة لالستخراج من
الناحية االقتصادية يف بحر الشامل ،والتي تقدر بحدود  16-15مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي ،إىل ما
ُيسمى "األصول غري القابلة لالسرتداد"  ،Stranded Assetsوهي هيدروكربونات باهظة التكلفة؛ ما يحول دون
إنتاجها .وعالو ًة عىل ذلك ،سينخفض االستثامر العاملي يف االستكشاف التمهيدي من عام  2014إىل عام 2020
مبقدار  1.8تريليون دوالر عن التوقعات السابقة ،وف ًقا لخرباء أمريكيني((( .وقد خرس منتجو النفط يف الخليج
العريب نحو  289مليار دوالر من اإليرادات النفطية يف الفرتة  ،2016-2014كام يوضح ذلك الجدول (.)1
5 The United Nations, World Economic Situation and Prospects 2016 (New York: United Nations, 2016), p. 3.
6 Mamdouh Salameh, "What Is Behind the Steep Decline in the Crude Oil Prices: Glut or Geopolitics?" Research
Paper, The Arab Centre for Research and Policy Studies (June 2015), accessed on 14/12/2017, at: https://goo.gl/R7hcB5
7 Fatih Birol, "Interview with head of the International Energy Agency (IEA)," Qatar Today (February 2016), p. 20.
8 Mamdouh Salameh, "Saudi Arabia's Misguided Oil Strategy & Its Impact on Oil Prices," Paper at the Regional
Energy Conference organized by the Arab Administrative Development Organization of the Arab League, Cairo (May
17-18, 2016).
9 Mamdouh Salameh, "Is Saudi Arabia Losing Its War of Attrition against US Shale Oil?" Paper posted by the ESCP
Research Centre for Energy Management (RCEM), (September 19, 2016).
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الجدول ()1
صايف إيرادات الصادرات النفطية لدول الخليج العريب (مليار دوالر)
الدولة

2013

2014

2015

2016

العراق

86

74

46

62

الكويت

92

72

38

34

قطر

42

34

20

20

السعودية

274

208

111

123

اإلمارات العربية املتحدة

53

42

28

34

عامن

27

22

11

12

اإلجاميل

574

452

*254

*285

املصدر :بيانات "إدارة معلومات الطاقة يف الواليات املتحدة  "EIAوحسابات الباحث للعائدات.
* تقديرات

أما يف الواليات املتحدة ،فمن غري املؤكد أن ينجم عن االنخفاض الحاد يف أسعار النفط دفعة لالنتعاش
االقتصادي .فعىل الرغم من أن انخفاض األسعار يؤدي ً
حتم إىل تخفيض رضيبي كبري لصالح املستهلك
األمرييك ،فإنه سيوجه رضبة كبرية إىل صناعة النفط األمريكية التي تتنامى أهميتها والتي يق ّدر أنها
توظف نحو  2يف املئة من القوى العاملة األمريكية؛ ذلك أنه عزز خطر التخلف عن سداد قروض بقيمة
 200مليار دوالر نالتها صناعة النفط الصخري املحيل .وارتفعت تكلفة خدمة هذا الدين عىل نحو
تصاعدي بعدما شهد عدد من املستثمرين انخفاضً ا شدي ًدا يف التصنيف االئتامين(.((1
أما يف ما يخص روسيا ،فقد جعلت العقوبات املفروضة عليها نتيجة األزمة األوكرانية ،إضافة إىل هبوط
أسعار النفطـ ،االقتصاد الرويس ،يتسم بالركود ،وتسببت يف تخفيض العملة الروسية بنسبة  40يف املئة مقابل
الدوالر .وتشري التقارير إىل أن الناتج املحيل اإلجاميل الرويس تقلص بنسبة  1.7يف املئة يف عام .((1(2015
وال ينجم عن استمرار انخفاض أسعار النفط رابحون ،بل خارسون فحسب .فهو يبني أيضً ا القوة
التدمريية النخفاض أسعار النفط.
10 Mamdouh Salameh, "Oil & the US Economy," Paper posted by the ESCP Research Centre for Energy Management
(RCEM), (July 7, 2016).
11 Salameh, "Saudi Arabia's Misguided Oil Strategy".
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ثالثًا :تفصيالت استهالك النفط عىل الصعيد العاملي بحسب القطاع
يعد قطا َعا النقل وتوليد الكهرباء أكرب قطاعني استهال ًكا للطاقة األولية العاملية؛ إذ استأثرا مبا نسبته  30يف
املئة و 42يف املئة عىل التوايل يف عام  ،2016ومن املتوقع ارتفاعهام إىل  36و 48يف املئة بحلول عام .((1(2040
ً
مذهل يف السنوات التسع والثالثني املاضية.
لقد كان منو الطلب عىل النفط الخام لتلبية احتياجات النقل
فقد زاد القطاع استهالكه من النفط ،يف الفرتة  ،2012-1973من  2251مليون طن نفط مكافئ إىل 3652
مليون طن نفط مكافئ ،أي بزيادة  62يف املئة .ويعود ذلك بطبيعة الحال إىل زيادة استخدام مركبات
النقل كسيارات الركاب والطائرات .ويف املقابل ،انخفض استهالك النفط يف الصناعة بنسبة  31يف املئة
من  448مليون طن نفط مكافئ إىل  310ماليني طن نفط مكافئ يف الفرتة نفسها(.((1
يوضح الشكالن ( )1و( )2أهمية النقل ألسواق النفط الخام .وتعكس البيانات أمناط االستهالك بحسب
نرشة "إحصاءات الطاقة العاملية الرئيسة" لعام  2014الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة(.((1
وقد وفرت املنتجات النفطية نحو  92يف املئة من إجاميل الطاقة املستخدمة يف قطاع النقل يف الواليات
املتحدة يف عام  .((1(2016ومثّل النفط املستخدم يف قطاع النقل  90يف املئة من إجاميل استهالك النفط الخام
يف العامل( .((1ولن يختلف مزيج الطاقة العاملي كث ًريا عن النفط يف عام  2040وف ًقا لتقرير رشكة "إكسون موبيل"
(.((1()2017
استأثر النفط بأكرث من  33يف املئة من االستهالك العاملي للطاقة األولية يف عام  ،2016و ُيتوقع أن يستأثر
باملعدل نفسه يف عام  2040عىل الرغم من منو اإلنتاج واالستهالك( .((1ومن املتوقع أن يتضاعف الناتج
املحيل اإلجاميل العاملي يف السنوات الخمس عرشة املقبلة من  76تريليون دوالر يف عام  2015إىل 150
تريليون دوالر تقري ًبا ،ما يعزز الطلب عىل الطاقة( .((1وستشهد الدول غري األعضاء يف منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،وال سيام الصني والهند ،أكرب منو اقتصادي بسبب التوسع العمراين.
12 "2017 Outlook for Energy: A View to 2040"; "BP Statistical Review of World Energy 2017," British Petroleum (June
2017), p. 42, accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/FGyQBg
13 "Breakdown of Oil Consumption by Sector," GlobalPetrolPrices.com (October 7, 2015), accessed on 15/11/2016,
at: https://goo.gl/UEe1LZ
14 Key World Energy Statistics 2014.
15 U.S. Energy Information Administration (EIA), "Today in Energy," accessed on 15/11/2016, at: https://goo.gl/vofqjK
16 Ibid.
17 "2017 Outlook for Energy: A View to 2040".
18 "BP Statistical Review of World Energy 2017," p. 9.
 19تقديرات البنك الدويل.
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الشكل ()1
استهالك النفط الخام عىل الصعيد العاملي يف عام  ،1973بحسب القطاعات

املصدر:
International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2014 (Paris: IEA, 2014), accessed on 29/3/2018,
at: https://goo.gl/YxUjnS

الشكل ()2
استهالك النفط الخام عىل الصعيد العاملي يف عام  ،2012بحسب القطاعات

املصدر.Ibid :
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الشكل ()3
تطور مزيج الطاقة العاملي :حصة الطاقة األولية

املصدر:
U.S. Energy Information Administration (EIA), "2017 Outlook for Energy: A View to 2040," Exxon Mobil
(December 20, 2016), accessed on 30/3/2018, https://goo.gl/4tH2ne

ومن املتوقع أن يظل النفط املصدر الرئيس للطاقة يف العامل ،استجابة لتنامي الطلب عىل النقل الذي
ُيتوقع أن يزداد بنسبة  20يف املئة بني عامي  2015و.((2(2040

عا :الفجوة املرتقبة يف إمدادات النفط
راب ً
ال يويل أحد الفجوة املرتقبة يف إمدادات النفط اهتام ًما كاف ًيا؛ نتيجة تذبذب أسعار النفط عىل خلفية
تخفيض اإلنتاج داخل منظمة البلدان املص ّدرة للنفط "أوبك" وخارجها ،وانتشار إنتاج النفط الصخري
األمرييك .وعىل الرغم من االنخفاض األخري يف أسعار النفط ،يتوقع خرباء قطاع النفط حدوث فجوة يف
إمدادات النفط وارتفاع أسعاره بحلول عام  .2020ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل ندرة االستثامرات يف
النفط التي شهدت ثالث سنوات من الرتاجع املتواصل يف أسعار النفط ،وهي إحصائية غري مسبوقة يف
قطاع النفط .وتوقع تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية عام  2016أنه إذا ظل االستثامر يف النفط راك ًدا
20 "2017 Outlook for Energy: A View to 2040".
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يف السنوات القليلة املقبلة ،فسنشهد بحلول عام  2020ارتفا ًعا كب ًريا يف أسعار النفط مع استمرار ارتفاع
الطلب العاملي( .((2وبحلول عام  ،2020رمبا تكون هناك حاجة إىل  15مليون برميل إضافية يوم ًيا لتلبية
الزيادة السنوية املتوقعة يف الطلب العاملي عىل النفط مبعدل  1.31مليون برميل يوم ًيا ،ولتعويض معدل
استنفاد سنوي يف إنتاج النفط العاملي تقدره وكالة الطاقة الدولية بنسبة  5يف املئة أو  4.8ماليني برميل
يوم ًيا ،وهو يعادل تقري ًبا خسارة الناتج الحايل للعراق(.((2
الشكل ()4
التفاوت يف استهالك الطاقة بحسب القطاع

املصدر.Ibid :

ومن العوامل الرئيسة يف الزيادة الحادة املتوقعة يف الطلب عىل النفط والغاز تزايد سكان العامل وظهور املدن
الكربى .وقد أوردت "إكسون موبيل" يف تقريرها عام  2017حقائق عن النمو السكاين يف العامل ،تجعلنا نتساءل
21 International Energy Agency's (IEA), World Energy Outlook 2016 (Paris: IEA, 2016).
22 Ibid.
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إذا ما يتوافر ما يكفي من النفط والغاز لتلبية االحتياجات الهائلة من الطاقة التي تلوح يف األفق( .((2فقبل
 25عا ًما ،مل يكن هناك سوى  10مدن يف العامل يتجاوز عدد سكانها  10ماليني نسمة .يف حني أن هناك اليوم
أكرث من  37من هذه "املدن الكربى" يف العامل .وتأيت عىل رأس القامئة اآلن منطقة طوكيو-يوكوهاما يف اليابان
حيث يعيش نحو  38مليون شخص ،أي أكرث من سكان كندا بكاملها بثالثة ماليني نسمة .وتشري تقديرات األمم
املتحدة إىل أن نحو  65يف املئة من سكان العامل سوف يعيشون يف املدن بحلول عام .((2(2040
وتتوقع رشكة "إكسون موبيل" ارتفاع الطلب العاملي عىل الطاقة األولية بنسبة  25يف املئة من 13105
مليون طن نفط مكافئ يف عام  2015إىل  16434مليون طن نفط مكافئ يف عام  .2040بيد أن الوكالة
الدولية للطاقة تتوقع زيادة بنسبة  30يف املئة يف الطلب العاملي عىل الطاقة بحلول عام  ،((2(2040وهي
أعىل من توقعات رشكة "إكسون موبيل".
يقرتب العرض والطلب يف أسواق النفط الخام العاملية من تحقيق التوازن .وقد تحقق التوازن يف النصف
ً
مسجل  4.9ماليني
الثاين من عام  .2017فمن ناحية اإلمدادات ،بلغ إنتاج النفط الصخري األمرييك ذروته
برميل يوم ًيا يف عام  .2015وانخفض بعدها مبا يزيد عىل  1.1مليون برميل يوم ًيا ،ليصبح  3.8ماليني
برميل يوم ًيا يف عام  2017بسبب ارتفاع معدالت النضوب يف مكامنه بنسبة  70إىل  90يف املئة.
عالو ًة عىل ذلك ،بدأت تكاليف الحفر يف االرتفاع .ويبدو أن القفزات الكبرية يف اإلنتاج التي ميكن تحقيقها
بزيادة عدد الحفارات متيل إىل االستقرار( .((2ووف ًقا لتقرير إنتاجية الحفر الصادر عن إدارة معلومات
الطاقة األمريكيةُ ،يتوقع انخفاض اإلنتاجية (مقابل اإلنتاج املطلق) يف "حوض برميان" Bermian Basin
الذي يعد األكرث غزار ًة يف إنتاج النفط الصخري يف الواليات املتحدة .ما يعني أن زيادة اإليرادات بزيادة
عدد أجهزة حفر اآلبار قد تتوقف .وهذه هي املرة األوىل التي تتوقع فيها إدارة معلومات الطاقة
بدأت يف تت ّبع البيانات قبل سنوات عدة.
انخفاضً ا يف إنتاجية البرئ منذ أن ْ
ووف ًقا لوكالة الطاقة الدولية ،يحتاج العامل إىل استثامرات يف الطاقة تبلغ قيمتها  44تريليون دوالر من
اآلن حتى عام  2040لتلبية احتياجات العامل املستقبلية من الطاقة بنسبة  60يف املئة ،أو  26تريليون
دوالر مخصصة إلنتاج النفط والغاز وتوريدهام ،و 20يف املئة أو  8.8تريليون دوالر للطاقة املتجددة،
و 9.2تريليون دوالر املتبقية إلجراء تحسينات يف كفاءة الطاقة(.((2
23 "2017 Outlook for Energy: A View to 2040".
24 Ibid.
25 World Energy Outlook 2016.
26 Nick Cunningham, "Has the Permian Productivity Peaked," Oilprice.com (May 31, 2017), accessed on 18/6/2017,
at: https://goo.gl/w8PKP2
27 World Energy Outlook 2016.
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الجدول ()2
إنتاج الواليات املتحدة األمريكية من النفط الخام (مليون برميل يوم ًيا)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

إنتاج النفط الصخري

2.07

2.88

3.72

4.65

4.90

3.90

3.80

إنتاج النفط التقليدي

3.58

3.61

3.75

4.11

4.52

4.22

4.20

إجاميل اإلنتاج األمرييك

5.65

6.49

7.47

8.76

9.42

8.12

8.00

املصدر:
"U.S. Energy Information Administration (EIA), "Annual Energy Outlook 2017: with projections to 2050,
(January 5, 2017), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/LmReMD

الشكل ()5
منطقة برميان :إنتاج برئ النفط الجديدة لكل جهاز حفر

املصدر:
"U.S. Energy Information Administration (EIA), "Permian Region: Drilling Productivity Report,
(March 12, 2018), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/Zauso9

ومن املتوقع منو الغاز الطبيعي أكرث من أي نوع آخر من الطاقة ،إذ ميثل ربع إجاميل الطلب بحلول
عام  .2040وسيظل الفحم ً
مهم ،ولكنه سيخرس جز ًءا كب ًريا من حصته مع انتقال العامل إىل طاقة أنظف.
ويؤدي نقص االستثامر إىل انخفاض حاد يف إنتاج النفط ،وهناك حاجة إىل  80يف املئة من إمدادات
النفط الحالية لتعويض الرتاجع الطبيعي.
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يف الحصيلة ،لقد أصبحت صناعة النفط يف حاجة ماسة إىل مصادر جديدة للنفط ،وهي يف حاجة إىل
مستثمرين وتكنولوجيات جديدة للعثور عىل تلك املصادر برسعة.

خامسا :خطط السعودية املستقبلية وخطط التنويع الشائكة
ً
يف روسيا

من املهم هنا النظر يف حالتي السعودية وروسيا ،بوصفهام أكرب منتجني للنفط يف العامل ،وخططهام
املستقبلية بالنسبة إىل النفط والتنويع االقتصادي .فبالنسبة إىل السعودية ،ينبغي أال تُفهم "رؤية
السعودية  "2030التي ُأعلن عنها يف  25نيسان /أبريل  ،2016والتي تتضمن بيع جزء من رشكة أرامكو
السعودية وهي أكرب رشكة نفط يف العامل ،عىل أن البالد تستعد لعرص ما بعد النفط؛ فاألمر محاولة
متأخرة لتنويع االقتصاد بسبب اآلثار السلبية النخفاض أسعار النفط الحايل يف اقتصادها.
إن "رؤية  "2030ترمي إىل بناء اقتصاد سعودي للقرن الحادي والعرشين انطال ًقا من الصفر تقري ًبا،
وتهدف إىل تحقيق األهداف التالية .1 :توسيع قطاع االقتصاد غري النفطي (وهي نقطة انطالق جيدة
ألن أكرث من  90يف املئة من إيرادات املوازنة السعودية تأيت من النفط)؛  .2مضاعفة حصة الصادرات
غري النفطية ثالث مرات لتصل إىل  100مليار دوالر بحلول عام 2020؛  .3الحد من البطالة وإيجاد ثالثة
ماليني فرصة عمل بحلول عام  .((2(2020ويعتمد نجاح "رؤية  "2030عىل السلطة والنفوذ اللذين يتمتع
بهام رئيس مجلس الوزراء السعودي الفعيل وزير الدفاع ويل العهد محمد بن سلامن.
من ناحية أخرى ،من الصعب املبالغة يف أهمية صناعة النفط والغاز يف االقتصاد الرويس؛ إذ تنعم روسيا
ببعض األسس التقنية والصناعية والعلمية األكرث تطو ًرا وتقد ًما يف العامل .وعىل الصعيد العاملي ،تتمتع
بقدرة تنافسية يف مجال املنتجات الدفاعية ،والرحالت الفضائية ،والطاقة النووية ،واملوارد املعدنية،
وتكنولوجيا املعلومات .ولكن ال يضاهي ّأي من هذه الصناعات صادرات النفط والغاز .ويبدو أن اقتصاد
البلد بالنسبة إىل الرويس العادي يتمحور حول مقايضة براميل النفط بالواردات .واملشكلة أن هبوط
أسعار النفط يجعل تلك الرباميل تشرتي كميات أقل من الواردات( .((2ولألسف فشل الروس ،يف ظل
النظام الشيوعي الذي دام سبعني عا ًما ،يف تحويل براعتهم التقنية إىل صادرات مصنعة باستثناء األسلحة.
ففي عام  ،2013أي قبيل االنهيار العاملي ألسعار النفط الخام ،كان  50يف املئة من موازنة روسيا ونحو
28 Mamdouh Salameh, "Saudi Arabia's Vision 2030: A Reality or Mirage," USAEE/IAEE Working Paper Series, no.
16290 (December 8, 2016).
29 Vitaly Kazakov, "Russia's Transformation in a Post-oil Era," Gulf News Analysis, 15/7/2016.
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 68يف املئة من إيرادات صادراتها تأيت من النفط والغاز( .((3واآلن ،مع السعر الحايل للنفط الخام وحقيقة
أن سعر الغاز الطبيعي مستمد من سعر النفط الخام ،يتعرض اقتصاد روسيا ،عىل األقل يف املدى القصري،
للرضر وال بد أنه يرزح تحت ضغوط هائلة.
لقد كان النفط يف القرن العرشين مور ًدا محدو ًدا ،وبدا أن التغري يف سعره لن يكون إال يف اتجاه ارتفاعه.
ومع استنفاد النفط السهل االستخراج ،أصبح استخراجه من مصادر جديدة أكرث هامشية أعىل تكلفة.
ومع ارتفاع األسعار ،متكنت البلدان التي تتسم بانخفاض تكاليف النفط والغاز ،وال سيام يف الرشق
األوسط وروسيا ،من تحقيق إيرادات ضخمة .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن ارتفاع أسعار النفط
وإيرادات تصدير النفط والغاز يف حقبة ما بعد االتحاد السوفيايت تسبب يف األذى لالقتصاد الرويس؛ ألن
ارتفاع األسعار عزز ،ببساطة ،اعتامده عىل النفط والغاز وأدى إىل ابتالئه بـ "لعنة املوارد".
وبسبب األثر السلبي النخفاض أسعار النفط ،بدأت السعودية وروسيا تدركان الحاجة امللحة إىل
تخفيف اعتامدهام عىل النفط .ففي السعودية ،وقعت مهمة تحقيق ذلك عىل ويل العهد األمري محمد
بن سلامن .ويف روسيا ،قام الرئيس الرويس فالدميري بوتني مؤخ ًرا بتعيني نائب رئيس الوزراء السابق
ألكيس كودرين لكتابة برنامج اقتصادي ليربايل جديد للبلد( .((3ويف هذا الصدد ،وإذا كانت روسيا تنوي
الخالص من هذا املأزق ،فقد ميثل انخفاض سعر النفط فرصة (نعمة مق ّنعة) لهذا البلد .ولعل هذا هو
السبب وراء إصدار بوتني مؤخ ًرا أوامر بتخليص اقتصاد روسيا من االعتامد عىل النفط والغاز .ويبدو أن
هذه التدابري تؤيت مثارها ،إذ يقول وزير االقتصاد الرويس ،ماكسيم أورشكني ،إن االقتصاد الرويس مستعد
بالفعل للعيش إىل األبد يف ظل سعر  40دوال ًرا للربميل أو أقل(.((3

سادسا :هل نحن عىل وشك الدخول يف عرص ما بعد النفط؟
ً
توقع بضعة خرباء ظهور عرص ما بعد النفط يف غضون الخمسني سنة املقبلة .واالفرتاض األسايس هنا
هو أنه بحلول ذلك الوقت ستكون قد أوجدت بدائل كاملة من النفط بتكلفة منخفضة ،وهذا سيؤذن
بولوج عرص ما بعد النفط.
ال شك يف أن مستقبل الطاقة العاملي يقبع يف مصادر الطاقة املتجددة .فالطاقة الشمسية إضافة إىل
مصادر الطاقة البديلة األخرى ستوفر يف نهاية املطاف احتياجاتنا من الكهرباء بالكامل ،وتغذي محطات
30 U.S. Energy Information Administration (EIA), "Oil and natural gas sales accounted for 68% of Russia's total
export revenues in 2013," (July 23, 2014), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/cCBSnL
31 Ibid.
32 Maksim Oreshkin, "A Bloomberg Interview with the Russian Economy Minister," at the Petersburg International
Economic Forum (SPIEF 2017) as reported by Reuters (June 2, 2017).
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ً
أشواطا كبرية يف
وتسي وسائل النقل .وعىل الرغم من أن مصادر الطاقة املتجددة قطعت
تحلية املياه ّ
الثالثني سنة املاضية ،فإن تكنولوجيات متكينها تحتاج إىل خمسني سنة أخرى عىل األرجح قبل أن مييس
ملصادر الطاقة املتجددة تأثري حاسم يف توليد الكهرباء ووسائل النقل .فالطاقة املتجددة مل متثّل سوى
 3.16يف املئة من االستهالك العاملي للطاقة األولية يف عام .((3(2016
وللداللة عىل ذلك ،سنعتمد يف هذه الورقة البحثية عىل ثالثة مناذج من قطاع النقل الذي ُيعد أكرب
مستهلك للنفط يف العامل :السيارة الكهربائية ،والسيارة ذات وقود الغاز الطبيعي ،والسيارة ذات الوقود
الهيدروجيني؛ وهي مناذج تُق ّدم بوصفها بدائل حقيقية من النفط يف املستقبل.
فعىل الرغم من أن السيارات الكهربائية قد ظهرت اليوم عىل طرقاتنا ،فإن تأثريها يف الطلب العاملي عىل
النفط لتشغيل وسائل النقل سيستغرق عقو ًدا عدةً ،
فضل عن استبدال النفط يف قطاع النقل .ولذلك فإن
الحديث عن بزوغ عرص ما بعد النفط يف غضون الخمسني سنة القادمة سابق ألوانه عىل أقل تقدير.
صحيح أن ضجة دعائية رافقت ظهور السيارات الكهربائية ،إال أن قبولها ال يزال محدو ًدا ويفتقر إىل
تسويق واسع النطاق .فقد بلغت القيمة التجارية لرشكة تيسال ،وهي أكرب مص ّنع للسيارات الكهربائية،
 33مليار دوالر أمرييك عندما كانت تنتج  50ألف سيارة كهربائية يف العام ،مقابل  47مليار دوالر لرشكة
جرنال موتورز التي أنتجت يف عام  2015أكرث من  6ماليني سيارة( .((3وعىل الرغم من نجاحات تيسال
يف املبيعات ،ال يزال إقبال املستهلكني عىل السيارات الكهربائية ضعي ًفا ج ًدا .فعدد السيارات الكهربائية
والهجينة مجتمعة يبلغ حال ًيا نحو مليوين سيارة من أصل  1.2مليار مركبة تقليدية (مبحركات احرتاق
داخيل) تسري عىل الطرقات يف جميع أنحاء العامل يف عام  ،2014أي نسبة ال تذكر ،تبلغ قيمتها  0.2يف
املئة .و ُيتوقع أن يصل العدد اإلجاميل للسيارات التقليدية إىل مليارين بحلول عام .((3(2035
كام تجدر اإلشارة إىل أن السيارات الكهربائية ليست الحل األمثل ألغلبية الناس حتى اآلن .وال بد من
تحسني تكنولوجياتها املساعدة تحسي ًنا كب ًريا حتى تستقطب اهتام ًما عامل ًيا .ومثة عقبات ثالث أمام
استخدامها عىل نطاق جامهريي واسع :السعر ،واملدى ،وعقبة الشحن .أما املكون األكرب الذي يكمن يف
ارتفاع السعر فهو البطارية التي قد متثل جز ًءا كب ًريا من تكلفة السيارة .وأهم عنرص فيها هو تكنولوجيا
بطاريات أيونات الليثيوم املكلفة ،وهي نفسها املستخدمة يف الكمبيوتر املحمول والهواتف الجوالة(.((3
33 "BP Statistical Review of World Energy 2017," p. 9.
34 Peter Campbell, "Electric Cars See Range, Battery & Ease of Charging as Barriers to Mass Adoption," Financial
Times, accessed on 15/11/2016, at: https://goo.gl/xKTsRk
35 John Voelcker, "1.2 Billion Vehicles On World's Roads Now, 2 Billion By 2035: Report," Green Car Reports (Jul 29,
2014), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/h4UXX5
36 Campbell.

مالس حودمم
خرافة عرص ما بعد النفط

23

ً
وصول إىل تلك التي تستخدم السيليكون
ويجري حال ًيا التامس خيارات أخرى ،من بطاريات املغنيسيوم
ً
بدل من الكربون .ويجري اآلن البحث عن بطاريات األجسام الصلبة التي تبرش بتوفري طاقة أكرب بكثري
وبأحجام أكرث مرونة .وتشمل البدائل األخرى من محركات االحرتاق املحركات التي تعمل بخاليا الوقود
الهيدروجيني ،وتستخدم العنرص األكرث وفرة يف الكوكب لتشغيلها( .((3وقد أطلقت رشكة تويوتا ،وهي
منوذجا يعمل بالوقود الهيدروجيني بالكامل .ومن
أول من اعتمد السيارات الهجينة بسيارات بريوس،
ً
املفرتض أن تصبح السيارات بعد رشائها مجانية التشغيل تقري ًبا ،بتكلفة ضئيلة إلعادة الشحن الكهربايئ.
ميثل مدى السيارة الكهربائية العامل الثاين واألكرث أهمية للجمهور .فالنامذج الحديثة تسري  100ميل
( 160كيلومرتًا) بعملية شحن واحدة .وال تزال سيارة تيسال ،التي ُيزعم أنها تقطع أكرث من ً 250
ميل
بعملية شحن واحدة ،مكلفة بالنسبة إىل كثريين؛ ألن سعرها يراوح بني  70ألف و 120ألف دوالر أمرييك.
وتسعى رشكات صناعة السيارات للتوصل إىل حل وسط بشأن التكنولوجيا واألسعار ،أي سيارة بقيمة 35
ألف دوالر ميكنها السري أكرث من  200ميل( .((3أما العقبة الثالثة واألخرية فتتعلق بسهولة الشحن ورسعته
يف املنزل ويف الطريق .ويستغرق شحن سيارة بالكامل نحو ساعتني حال ًيا ويكفي لقطع ً 250
ميل(.((3
يقول بعض الخرباء إن االستخدام الواسع للسيارات الكهربائية قد يعلن نهاية النفط .فنقطة التحول
بحسب تقديرهم هي وجود  50مليون سيارة كهربائية تسري عىل الطرق .ويعتقدون أنه ميكن تحقيق
ذلك بحلول عام  .((4(2024ولكن  50مليون سيارة كهربائية عاملة ال ميكن أن تؤثر يف الطلب العاملي
عىل النفطً ،
فضل عن االستعاضة عنه.
لقد استهلك العامل  35مليار برميل نفط ،ذهب  90يف املئة منها (أو  32مليار برميل) لتشغيل 1.2
مليار سيارة تقليدية يف جميع أنحاء العامل يف عام  .((4(2016ويبلغ متوسطاالستهالك السنوي للسيارة
التقليدية ً 26
برميل .ومن ثم ،إن وجود  50مليون سيارة كهربائية سيخفض الطلب العاملي عىل النفط
مبقدار  1.3مليار برميل ،أو  4يف املئة فقط .وهذا لن ميثّل نهاية النفط كام يفرتض بعض الخرباء ،وهو
ليس بنقطة تحول .ولن تتحقق نقطة التحول إال بوجود  600مليون سيارة كهربائية ( 50يف املئة من
األسطول العاملي الحايل للمركبات التقليدية) .وال يتجاوز إنتاج ال س يارات الكهربائية يف العامل حال ًيا
37 Mamdouh Salameh, "How Viable is the Hydrogen Economy: The Case of Iceland," Paper at the 28th USAEE/IAEE
North American Conference, New Orleans, USA (3-5 December 2008).
38 Campbell.
39 Ibid.
40 Molly Lempriere, "As our carparks turn electric, at what point should big oil begin to worry?" Power Technology
(8 December 2016), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/Ebe6g1
 41حسابات الباحث استنادًا إىل البيانات الواردة من البيانات اإلحصائية لوكالة الطاقة الدولية ورشكة .BP
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 500ألف سيارة سنو ًيا .ولذلك يستغرق األمر عقو ًدا عدة لتصنيع  50مليون سيارة كهربائية .ويتطلب
ذلك استثامرات برتيليونات الدوالرات لتعزيز إنتاج الكهرباء يف جميع أنحاء العامل بغية متكني شحن
ثم ،للمرء أن
ماليني السيارات الكهربائية املتوقعة؛ وهو مستحيل ضمن اإلطار الزمني املذكور .ومن ّ
يخمن كم سنة تلزم الستبدال أسطول السيارات التقليدية العاملي بالكامل بسيارات كهربائية .وبينام
متثّل السيارات الكهربائية إضافة مفيدة ج ًدا إىل النقل العاملي والبيئة ،فإنها لن متثّل تهدي ًدا للنفط طوال
القرن الحادي والعرشين ورمبا بعده بكثري .وهذا يعني أنه لن يكون هناك إطال ًقا عرص ما بعد النفط يف
القرن الحادي والعرشين ،ورمبا بعده بكثري.
من جهة ثانية ،من املتوقع أن يحل الطلب العاملي عىل الغاز الطبيعي املسال يف مجال النقل محل 2.36
مليون برميل يوم ًيا من النفط بحلول عام  ،2035ويف قطاع النقل البحري محل  1.89مليون برميل يوم ًيا،
ً
وإجامل ،ميكن الغاز الطبيعي املسال أن يحل
ويف قطاع السكك الحديدية محل  147ألف برميل يوم ًيا.
محل زهاء  4.4ماليني برميل من النفط أو  40يف املئة من الطلب العاملي املتوقع عىل النفط بحلول
عام .((4(2035
وأخ ًريا ،تجدر اإلشارة إىل أن مثة ً
بديل آخر هو املركبات التي تعمل بخاليا الوقود الهيدروجيني ،وتشبه
املركبات التي تعمل بالبطارية الكهربائية كونها تستخدم هي أيضً ا محر ًكا كهربائ ًيا بتيار الجهد العايل،
ولكنها تختلف عنها المتالكها خزان وقود هيدروجيني ونظام خاليا وقود يولد طاقة كهربائية تشغّل
املحرك الكهربايئ .ونتيج ًة لذلك ،تعد املركبات التي تعمل بخاليا الوقود الهيدروجيني مفيدة للبيئة مثل
املركبات الكهربائية ،ولكن مداها أطول وزمن تزودها بالوقود أقرص بكثري .وال ينبعث منها سوى بخار
املاء والحرارة من دون أي انبعاثات ملوثة من العادم؛ ذلك ألنها مركبات عدمية االنبعاثات.
لكن عىل الرغم من التقدم املحرز يف تكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية يف السنوات العرش املاضية ،ال يزال
هناك تحديات عديدة ينبغي التغلب عليها لتستطيع منافسة املركبات املتوافرة حال ًيا يف السوق .ويتمثل
التحدي األهم بتكلفة نظام خاليا الوقود وعمره .ومثة تح ٍد آخر هو ضآلة عدد السيارات العاملة بخاليا
الوقود الهيدروجيني املستعملة فعل ًيا يف العامل .ففي عام  2016بأكمله ،مل ُيبع سوى  1074مركبة تعمل
بخاليا الوقود يف الواليات املتحدة( .((4واألرقام يف أوروبا أقل بكثري .ويق ّدر الخرباء أن األمر سيستغرق
 40سنة أو أكرث قبل أن يكون للهيدروجني أثر يذكر يف استهالك البنزين أو ارتفاع درجة حرارة األرض.
42 "BP Energy Outlook - 2017 edition," (February 2017), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/CNKqf9
43 Jon LeSage, "Why Are Shell And Toyota Backing Hydrogen Fuel Cell Vehicles?" oilprice.com (March 25, 2017),
accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/LRF1CD
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استنتاجات
ال ميكن أب ًدا أن يكون هناك عرص ما بعد النفط يف القرن الحادي والعرشين وبعده بوقت طويل؛ ألنه
من غري املؤكد أن يحل محل النفط بالكامل بديل متعدد االستخدامات وعميل مثله ،وال سيام يف مجال
النقل ،خالل السنني املئة املقبلة أو أكرث .فكام أرشنا إىل ذلك مع مثال نفاد العرص الحجري واستمرار
االستخدامات املختلفة للحجارة إىل اليوم ،فإن املنطق ذاته ينطبق عىل النفط ،إذ إنه من املحال أن
يكون هناك عرص ما بعد النفط يف القرن الحادي والعرشين وال حتى أبعد من ذلك بكثري .ما قد يتغري
هو بعض جوانب االستخدامات املتعددة للنفط يف مجال النقل ،وتوليد الكهرباء وتحلية املياه ،والتي
قد تعتمد عىل الطاقة الشمسية يف الغالب .ولكن استخدامه سيتواصل عىل نطاق واسع يف صناعة
البرتوكيامويات العاملية وغريها من الصناعات ،من املستحرضات الصيدالنية إىل البالستيك ،والطريان،
والحواسيب حتى الزراعة ،وكذلك يف النقل يف أغلبية البلدان النامية .وسيبقى النفط مسيط ًرا يف القرن
الحادي والعرشين وبعده إىل وقت طويل.
وبينام يواصل الخرباء من جميع أرجاء العامل توقعاتهم بظهور عرص ما بعد النفط يف غضون الخمسني
سنة املقبلة ،يلقي واقع الحال بظالل من الشك عىل توقعاتهم .ولسوف يستمر استخدام النفط عىل
نطاق واسع ،وسيبقى النفط مسيط ًرا خالل القرن الحادي والعرشين وبعده بوقت طويل.
ويف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة ،والكويت ،وقطر،
وعامن والبحرين) لن يكون هناك عرص ما بعد النفط إطال ًقا .وخال ًفا للحكمة السائدة عىل نطاق واسع،
سيبقى النفط جز ًءا ال يتجزأ من اقتصادات الرشق األوسط طوال القرن الحادي والعرشين وبعده بوقت
طويل .وحتى لو توافرت يف املستقبل بدائل رخيصة من النفط يف مجال النقل وتحلية املياه وتوليد
الكهرباء عرب إنجا ٍز عظيم للتكنولوجيا ،لن يرتك النفط تحت األرض .وستستخدمه دول مجلس التعاون
لتشغيل آالف محطات التحلية إلنتاج ما يكفي من املياه ليس للرشب فحسب ،بل للري أيضً ا لجعل
الصحراء تزدهر مرة أخرى .وسوف يستخدمونه أيضً ا يف السيطرة عىل الصناعات البرتوكياموية العاملية
وأي صناعات يكون النفط فيها مادة وسيطة(.((4
ّ

44 Mamdouh Salameh, "No Post-Oil Era for the GCC Countries," Crawford School & Policy Forum of the Australian
National University (April 2016).
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ناجي أيب عاد

الغاز الطبيعي يف دول الخليج العربية

استهالك متزايد وتحديات مستقبلية كربى

Natural Gas in the Arab Gulf States

Rising Consumption and Major Future Challenges

 زادت يف اآلونة األخرية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حصتها يف سوق:ملخص
 ويف الوقت الذي.متنام يف استهالك الغاز واسترياده
 وبدأت يف أداء دور،الغاز العاملية
ٍ
أن
ّ  ُيربز ناجي أيب عاد،يجري فيه تصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي املسال من املنطقة
ً
 قد زادت يف اآلن ذاته من استرياده عرب خطوط، تعاين عجزًا متنام ًيا يف الغاز،دول خليجية عدة
 يناقش التحديات،ثم
ومن
.الدولية
السوق
خالل
ومن
الجوار
دول
من
املسال
وبشكله
األنابيب
ّ
، وبناء قاعدة لصناعة البرتوكيامويات واألسمدة وتطويرها،املتمثلة باالكتفاء الذايت من الطاقة
ً
ً إضافة، وبناء شبكة الغاز الخليجية اإلقليمية،فضل عن بروز سوق خليجية للغاز الطبيعي املسال
ً
.وقيم يف صناعات كربى محلية
وقودا
إىل تحويل قسم من إنتاجها من الغاز الستعامله
ً
، شبكة الغاز الخليجية، خطوط أنابيب الغاز، الغاز املسال، الغاز الطبيعي:كلامت مفتاحية
.مستقبل الغاز
Abstract: Lately, the GCC states have increased their share on the world gas market and
begun to play a growing role in the consumption and importation of gas. At the same
time, as enormous quantities of liquefied natural gas (LNG) are being exported from the
region, Naji Abi Aad highlights that several Gulf states are suffering from a growing gas
deficit and are importing more gas in liquid form by pipelines from neighboring states
and through the international market. In view of this, he discusses the challenges posed
by energy self-sufficiency, the building and development of a petrochemical and agrifertilizer industrial base, the emergence of a Gulf market for LNG, the construction of a
regional Gulf gas network, and the transformation of a portion of its production into gas
for use as fuel and input in major local industries.
Keywords: Natural Gas, Liquefied Gas, Gas Pipelines, Gulf Gas Network, Gas Future.

. بريوت،" واملدير التنفيذي لرشكة "بيرتولب،* خبري دويل يف اقتصادات الطاقة

International Expert on Energy Economics, CEO of Petrolab, Beirut.
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مقدمة
منذ منتصف العقد الحايل ،بدأ مص ّدرو الغاز الطبيعي يف دول الخليج العربية يواجهون تحديات
كبرية مع قضم املص ّدرين املنافسني لحصص السوق التاريخية لهذه الدول ،خاصة منها دولة قطر،
وسط انخفاض حاد يف األسعار .وجاء هذا نتيجة ازدياد املنافسة العاملية يف الغاز الطبيعي من مصادر
الطاقة األخرى ،خاصة الغاز غري التقليدي (أو الغاز الصخري) والفحم والطاقات املتجددة ،وتحدي ًدا
يف أسواق الطاقة املستهلكة الرئيسة (الواليات املتحدة ،وأوروبا ،والصني  ...إلخ) ،وبدء حصول فائض
كبري يف املعروض من الغاز الطبيعي املص ّدر عرب األنابيب وبشكله املسال (مع ازدياد اإلنتاج يف أسرتاليا،
والواليات املتحدة ،وأفريقيا الرشقية ،وإيران  ...إلخ) ،وتباطؤ النمو يف اقتصادات الدول الصناعية الكربى
وتأثري ذلك يف استهالك الطاقة عىل املستوى العاملي .إزاء ذلك ،ال تستطيع دول الخليج املص ّدرة للغاز
الطبيعي إال التأقلم مع هذا الواقع السلبي ،وهي ال متلك إال ميزة أساسية مهمة ،أال وهي انخفاض
ً
مستقبل إىل تحويل قسم من
تكلفة اإلنتاج لديها مقارنة باملص ّدرين اآلخرين .وقد تعمد هذه الدول
إنتاجها من الغاز الطبيعي الستعامله وقو ًدا ً
وقيم يف صناعات كربى محلية ،والتي قد تص ّدر هذا الغاز
عىل نحو غري مبارش عىل هيئة منتجات وبضائع ذات قيمة مضافة.
ويف الوقت الذي يتم فيه تصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي املسال من بعض دول الخليج
العربية ،زاد أخ ًريا العديد من دول املنطقة ،خاصة تلك التي تعاين عج ًزا كب ًريا ومتنام ًيا يف الغاز ،من
استرياده عرب خطوط أنابيب ومحطات خاصة مبعالجة الغاز املسال من دول الجوار ومن خالل السوق
الدوليةً .
وفعل ،شهدت أغلب دول الخليج العربية وال تزال تشهد عج ًزا متنام ًيا يف الغاز ،خاصة تلك
التي متلك احتياطيات متواضعة منه ،أو التي ترتبط احتياطياتها الغازية بالنفط الخام (أو ما يعرف
بالغاز املصاحب) ،والتي ال ُيتوقع أن ينمو إنتاجها من النفط الخام والغاز املصاحب يف املستقبل
املنظور مبعدالت الطلب نفسها عىل الغاز املحيل .وملواجهة هذا التحدي املتصاعد ،تلجأ هذه الدول إىل
استكشاف احتياطياتها املتاحة من الغاز التقليدي وغري التقليدي وتطويرها ،أو تعتمد اعتام ًدا متزاي ًدا
عىل استرياد الغاز عرب خطوط األنابيب أو بشكله املسال.
ومع بدء العمل يف محطات استرياد الغاز الطبيعي املسال ،ومن ثم تطويرها يف دولة الكويت وإماريت
أبوظبي وديب ،يف حني تفكر إمارة رأس الخيمة ،ومملكة البحرين ،واململكة العربية السعودية ،وحتى
سلطنة ُعامن جد ًيا يف بناء مرافق مامثلة يف بلدانها ،تضاءلت مؤخ ًرا احتامالت إعادة إحياء مشاريع
خطوط أنابيب غاز يف الخليج بغية سد العجز يف دوله الفقرية بالغاز عرب ضخه من بلدانه الغنية به.
وبناء عليه ،بدأت سوق متكاملة للغاز الطبيعي املسال يف الظهور ضمن منطقة الخليج ،مع تصدير دولة
قطر بعض غازها املسال إىل جريانها ً
بدل من ضخه عرب خطوط األنابيب.
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لقد بدأت دول الخليج العربية (دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واململكة العربية
السعودية ،وسلطنة ُعامن ،ودولة قطر ،ودولة الكويت) التي زادت مؤخ ًرا من حصتها يف سوق الغاز
العاملية ،يف أداء دور متنا ٍم يف استهالك الغاز واسترياده((( .يف الواقع ،يف الوقت الذي يجري فيه تصدير
كميات ضخمة من الغاز الطبيعي املسال من املنطقة ،زادت عدة دول خليجية ،والتي تعاين عج ًزا متنام ًيا
يف الغاز ،من استرياده عرب خطوط األنابيب وبشكله املسال من دول الجوار ومن خالل السوق الدولية.
واستنا ًدا إىل البيانات التي أصدرتها أخ ًريا رشكة "بريتش برتوليوم" (يب يب) ،استوردت الدول الست يف عام
 2016ما مجموعه  29مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي أو ما يعادل نحو  10يف املئة من إجاميل
استهالكها من مصدر الطاقة هذا((( .كل هذا يف وقت متتلك فيه دول الخليج العربية احتياطيات ضخمة
مؤكدة وموارد كبرية غري مكتشفة من الغاز الطبيعي ،تشمل ً
كل من كبار منتجي الغاز ومستهلكيه عىل
السواء .ولكن يوجد تفاوتات كبرية بني دول الخليج العربية من حيث حجم احتياطيات الغاز الطبيعي
ثم التطلعات واألهداف وراء صناعة الغاز داخل هذه الدول.
وطبيعته وموارده ،ومن ّ
ويف هذا السياقُ ،ينظر إىل الغاز الطبيعي من خالل إسرتاتيجيات مختلفة ،منها استخدامه محل ًيا
من أجل تصدير مزيد من النفط الخام واملنتجات البرتولية ،أو االستفادة منه يف بناء قاعدة لصناعة
البرتوكيامويات واألسمدة وتطويرها ،أو تعزيز إنتاجه بهدف زيادة حصة الصادرات يف سوق الطاقة
العاملية يف وقت يتحدد فيه إنتاج النفط وإيراداته عن طريق حصص اإلنتاج أو قدراته .وتستخدم بعض
الدول احتياطياتها املتواضعة من الغاز لتقليل اعتامدها املتزايد عىل استرياد املنتجات البرتولية أو الغاز
الطبيعي (عرب خطوط األنابيب أو يف شكله املسال) ،ومن ثم تقليل واردات الوقود واملساعدة عىل
تحقيق أكرب قدر من االكتفاء الذايت من الطاقة.

أولً  :دول الخليج العربية وتحديات إنتاج الغاز الطبيعي واستهالكه
 .1دول الخليج العربية تسيطر عىل نحو ربع احتياطي الغاز العاملي

أبقت دول الخليج العربية الست عىل مستوى احتياطياتها املؤكدة من الغاز الطبيعي التي ق ّدرت يف أوائل
عام  2017بنحو  22.4يف املئة من إجاميل االحتياطي العاملي ،يف حني ميثل سكان املنطقة أقل من  2يف
ً
احتياطا خليج ًيا ً
ضخم يق ّدر بنحو  41500مليار مرت مكعب(((.
املئة من سكان العامل .ومتثل هذه النسبة
1 Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), OPEC Annual Statistical Bulletin 2017, 52nd ed.
(Vienna: OPEC, 2017), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/DFqW53
2 "BP Statistical Review for World Energy 2017," British Petroleum (June 2017).
3 Ibid.

الكتـاب الثالث 2018 -

30

تاسارد

وبقيت االختالفات يف حجم احتياطي الغاز الطبيعي بني دول الخليج العربية يف عام  2016كبرية،
وتتفاوت من نحو  100مليار مرت مكعب يف مملكة البحرين إىل  24100مليار مرت مكعب يف دولة
قطر((( .وتتكون معظم االحتياطيات املؤكدة يف دول الخليج العربية  -باستثناء دولة قطر  -عىل نحو
ً
ارتباطا وثي ًقا بإنتاج هذا النفط .وهذا مينح دولة قطر،
مصاحب للنفط الخام ،ومن ثم يرتبط إنتاجها
من دون غريها من دول الخليج العربية ،مرونة كبرية وقدرة ضخمة عىل إنتاج الغاز وتصديره .وترتكز
االحتياطيات القطرية يف حقل الشامل ،وهو أكرب مكمن للغاز غري املصاحب يف العامل ،ويجعل هذا
الواقع من تطوير احتياطيات الغاز يف دولة قطر عملية سهلة نسب ًيا وأقل تكلفة.
الجدول ()1
الغاز الطبيعي يف دول الخليج العربية ()2017-2016
(مليار مرت مكعب)
االحتياطيات
أوائل عام اإلنتاج /عام
( 2017ترليون
2016
مرت مكعب)

الدولة

االستهالك /عام التصدير /عام االسترياد /عام
2016
2016
2016

اإلمارات العربية املتحدة

6.1

61.9

76.6

7.4

22.1

البحرين

0.2

15.5

15.5

-

-

السعودية

8.4

109.4

109.4

-

-

ُعامن

0.7

35.4

26.9

10.6

2.1

قطر

24.3

181.2

41.7

124.4

-

الكويت

1.8

17.1

21.9

-

4.8

املجموع

41.5

420.5

292.0

142.4

29.0

النسبة املئوية من اإلجاميل العاملي

22.4

11.8

8.2

13.1

2.7

املصدر:
""BP Statistical Review for World Energy 2017.

وميثل متوسط احتياطيات الغاز الطبيعي إىل إنتاجه يف دول الخليج العربية نسبة عالية ج ًدا ،وهو
مقياس كث ًريا ما ُيستخدم مؤرشًا عىل قدرة اإلنتاج يف املدى القصري ،وق ّدر بنحو  99عا ًما لعام  ،2016أي
ما يقارب ضعف املعدل العاملي البالغ  52عا ًما .وإضافة إىل ذلك ،فإن االحتياطيات املؤكدة من الغاز
 4منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك) ،التقرير اإلحصايئ السنوي ( 2017الكويت :أوابك ،)2017 ،ص  ،14شوهد يف
 ،2018/3/31يفhttps://goo.gl/hJeKzC :
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الطبيعي يف املنطقة ،كام ق ّدرت يف أوائل عام  ،2017تكفي وحدها ،حتى من دون أي اكتشافات إضافية،
لتلبية االستهالك الحايل للغاز الطبيعي يف العامل أكرث من  12عا ًما(((.
الشكل ()1
الطلب عىل الغاز الطبيعي بحسب املناطق

املصدر:
"BP Energy Outlook 2035," British Petroleum (January 2014).

 .2تصاعد الطلب عىل الغاز الطبيعي واستقرار تصديره من دول الخليج العربية

مل يفرت الطلب العاملي عىل الغاز ،بل أخذ يتزايد طوال العقود القليلة املاضية ،كام يوضح ذلك الشكل،
وال سيام بسبب تزايد طلب بعض الدول الناشئة ،ويف مقدمتها الصني ،ثم الهند .ومن املتوقع أن يتزايد
هذا الطلب عىل نح ٍو مطرد إىل غاية أفق عام  2035وما بعده.
ويف دول الخليج العربيةُ ،يستهلك جزء كبري من الغاز املنتج ضمن األسواق املحلية لتلك الدول .ولقد بقي
سجل ما مجموعه  292مليار مرت مكعب،
استهالك هذه الدول من الغاز الطبيعي يف عام  2016يف ارتفاع حني ّ
"5 "BP Statistical Review for World Energy 2017.
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أي نحو  69يف املئة من إنتاج املنطقة وما يعادل  8.2يف املئة من الطلب العاملي .أما تصدير الغاز من دول
مجلس التعاون عرب خطوط األنابيب أو بشكله املسال ،فقد استقر عند مستوى  142مليار مرت مكعب ً
(شامل
تجارة الغاز ما بني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ،أي نحو  34يف املئة من إنتاج املنطقة ،وما
يقارب  13يف املئة من حركة تجارة الغاز العاملية(((.
ويف السنوات القليلة املاضية ،تزايد استخدام الغاز وقو ًدا يف عديد من التطبيقات الحيوية واألساسية يف
الخليج ،مثل توليد الطاقة ،وتحلية املياه ،والبرتوكيامويات ،واألسمدة ،وإعادة تدوير املكثفات ،وزيادة
ضغط مكامن النفط .وتشهد املنطقة تطبيقات جديدة للغاز ،مثل استخدامه يف شكله املضغوط ،وعىل
نحو متزايد ،يف قطاع النقل(((.
ويف عام  ،2016استوعب قطاعا توليد الطاقة الكهربائية وتحلية املياه نحو نصف إجاميل الطلب عىل
الغاز الطبيعي يف دول الخليج العربية ،يف حني يستخدم القطاع الصناعي ما يقارب  36يف املئة ،و ُيستعمل
الباقي (نحو  14يف املئة) يف العمليات البرتولية ،وبهدف املحافظة عىل الضغط يف آبار النفط((( .ويف
الواقع ،فإن إعادة حقن الغاز الطبيعي للحفاظ عىل الضغط يف حقول النفط الناضجة يف املنطقة  -وكثري
منها بدأ اإلنتاج منذ  60عا ًما أو أكرث  -متثل رضورة ملحة ومتزايدة يف الوقت الراهن.
ومن املتوقع أن يستمر التوسع يف الطلب عىل الغاز الطبيعي يف الخليج يف املستقبل ،إذ تشهد املنطقة من ًوا
اقتصاد ًيا وسكان ًيا يتجاوز مبعدالته تلك املسجلة يف مناطق أخرى من العامل .ويف هذا اإلطارُ ،يتوقع منو استخدام
الغاز من طرف قطا َعي توليد الطاقة وتحلية املياه مبعدالت مرتفعة بالتوازي مع الزيادة يف الطلب عىل
الكهرباء واملياه (نحو  10-8يف املئة سنو ًيا) يف معظم دول املنطقة وذلك حتى نهاية العقد الحايل عىل األقل.
 .3ملاذا يجري استخدام املزيد من الغاز الطبيعي عىل الرغم من
وجود كميات كبرية من النفط؟

يحق للمرء أن يتساءل :ملاذا ال تكون منطقة الخليج أكرث اهتام ًما باستهالك النفط الخام واملنتجات
البرتولية محل ًيا ً
بدل من استخدام الغاز الطبيعي ،خاصة أنها منطقة غنية ج ًدا بالنفط ،إذ متلك نحو
 29يف املئة من احتياطيات العامل املؤكدة منه؟((( ميكن بطبيعة الحال دول الخليج العربية استخدام
النفط الخام واملنتجات البرتولية ً
بدل من الغاز الطبيعي ،خاصة يف تلك املرافق التي لديها القدرة أو
7
8

6 Ibid.

ملزيد من التفاصيل ،انظر:
Euro Gulf Project, "Proceeding of the Final Conference," Task 3 (Kuwait City: April 2005).
معلومات للباحث مستقاة مبارش ًة من منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط (أوابك).
"9 "BP Statistical Review for World Energy 2017.
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تسعى المتالك القدرة عىل استهالك الوقود السائل ،ولكن هذا الخيار يثري تساؤالت وقضايا سياسية
واجتامعية متعلقة مبستوى التلوث يف املنطقة ،يف وقت بدأت القضايا البيئية تلقى اهتام ًما جد ًيا يف
هذا الجزء من العامل.
إضافة إىل ما سبق ،يعد االستهالك املحيل املتزايد من النفط الخام واملنتجات البرتولية يف دول مجلس التعاون
األعضاء يف منظمة البلدان املص ّدرة للنفط "أوبك" ،التي تشمل الدول جميعها قيد البحث باستثناء البحرين
وسلطنة ُعامن ،مكل ًفا ج ًدا؛ إذ إن الطلب املحيل عىل النفط الخام واملنتجات البرتولية يدخل يف أساس
حساب حصص اإلنتاج التي تحددها املنظمة .ويف الواقع ،فإن االستهالك املحيل من النفط الخام واملنتجات
البرتولية هو جزء من حصص إنتاج أوبك التي تقوم عىل اإلنتاج الفعيل وليس عىل حجم الصادرات.
ويأيت تنامي الطلب املحيل عىل النفط الخام واملنتجات البرتولية عىل حساب التصدير .ومع استخدام
املنتجات النفطية عىل نحو متزايد لتلبية الطلب املحيل ،فإن إمكانات التصدير مل تعد بالقدرة نفسها
التي كانت عليها يف السابق .ويكتسب هذا املنطق مزي ًدا من القوة يف معظم دول منظمة أوبك مبا يف
ذلك أعضاؤها الخليجيون األربعة ،وهي التي تنتج حال ًيا ما يقرب من أقىص طاقاتها وتبيع نفطها الخام
ومنتجاتها البرتولية بأسعار مرتفعة نسب ًيا .وبناء عليه ،ميكن القول إن االستخدام املتزايد للنفط الخام
واملنتجات البرتولية يف تلك الدول يؤدي إىل خسائر فادحة ومتزايدة يف العائدات .وهذه الخسائر يف
إيرادات التصدير التي تدر حال ًيا ً
دخل أعىل بنسبة تراوح بني  100و 2000يف املئة من العائدات الفعلية
من املبيعات املحلية ،غري مستحبة بالتأكيد.
وعىل الرغم من حاجة معظم دول الخليج العربية إىل مواصلة االستثامر من أجل الحصول عىل
إمدادات الغاز املتزايدة ،إما عن طريق استكشاف االحتياطيات واملوارد املحلية وتطويرها وإما عن
طريق استرياد الغاز عرب األنابيب أو بشكله املسال من املوردين اإلقليميني والدوليني ،فإن استخدام
الغاز الطبيعي ً
بدل من املنتجات البرتولية من شأنه أن يوفر عىل تلك الدول االستثامرات الالزمة لبناء
مصايف النفط؛ بغية تلبية الطلب املحيل عىل املنتجات النفطية ،وتبقي عىل قدر أكرب من النفط الخام
واملنتجات البرتولية للتصدير.
وال ترتبط حجة استخدام الغاز الطبيعي ً
بدل من النفط الخام واملنتجات البرتولية يف دول الخليج
العربية بالحد من اآلثار السلبية البيئية والتقليل من الخسائر يف إيرادات التصدير فحسب ،وإمنا أيضً ا
بالحاجة إىل تزويد قطاع الصناعة املتنامي يف املنطقة بوقود أكرث مالءمة لتطويره ،وتزويد قطاع إنتاج
أساسا أفضل من وجهة نظر الكفاءة(.((1
الكهرباء بوقود ميثل استخدامه ً
10 "Proceeding of the Final Conference".
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 .4تزايد العجز يف ميزان الغاز الطبيعي يف دول الخليج العربية

يف الحصيلة ،تشهد أغلب دول الخليج العربية عج ًزا كب ًريا ومتنام ًيا يف الغاز ،خاصة تلك التي متلك
احتياطيات متواضعة منه ،أو التي ترتبط احتياطياتها الغازية بالنفط الخام من خالل شكلها املصاحب،
والتي ال ُيتوقع أن ينمو إنتاجها من النفط الخام والغاز املصاحب يف املستقبل املنظور مبعدالت الطلب
نفسها عىل الغاز املحيل .وملواجهة هذا التحدي املتصاعد ،تلجأ هذه الدول إىل استكشاف احتياطياتها
املتاحة من الغاز التقليدي وغري التقليدي (مثل الغاز الصخري) وتطويرها ،ما يؤدي إىل مزيد من
التنقيب عن الغاز وتطوير مكامنه .ويف الواقع ،بدأت بعض دول الخليج العربية (اململكة العربية
السعودية ،وبدرجة أقل دولة الكويت) عمليات استكشاف ضخمة ملوارد غاز جديدة ،خاصة يف شكلها
غري املصاحب ،يف حني استمرت يف تطوير احتياطياتها املتواضعة نسب ًيا من هذا الغاز التي تقع يف حقول
صغرية متفرقة ،أو يف مكامن عميقة وعالية الضغط ،والتي عادة ما تتكون تحت آبار النفط .ومن ثم،
فإن عملية تطوير هذه املكامن مكلفة ج ًدا ،خاصة عندما تجري مقارنة تكاليف التطوير باألسعار
املحلية الراهنة للغاز يف املنطقة والتي تعد منخفضة عىل نحو مفرط (تراوح بني  0.75و 1.5دوالر لكل
مليون وحدة حرارية بريطانية).
وبناء عليه ،ومن أجل البدء يف مشاريع واسعة النطاق وأكرث شمولية لتطوير حقول الغاز غري املصاحب
ومكامن الغاز غري التقليدي الباهظة التكلفة ،يجب عىل دول الخليج العربية معالجة قضية أسعار الغاز
املحلية ،من خالل زيادتها تدريج ًيا قبل الوصول إىل مرحلة التحرير الكامل .وهذا ما بدأته اململكة
العربية السعودية من خطوات يف أوائل عام  2016حني زادت أسعار الغاز الطبيعي لديها بنحو 70
يف املئة( .((1ولكن من املتوقع أن تواجه مثل هذه الخطوات مقاومة من طرف املواطنني الذين يع ّدون
أسعار الغاز الرخيصة جز ًءا من عملية توزيع الرثوة ،ومن طرف املؤسسات الصناعية الخليجية الكبرية
التي تستفيد من مستوى األسعار املنخفض لرتاكم األرباح الضخمة.
ويف الوقت عينه ،وملواجهة العجز املتنامي يف الغاز ،بدأت دول الخليج العربية تعتمد عىل نحو متزايد
عىل االسترياد ،إن بشكله املسال أو عرب خطوط األنابيب اإلقليمية .ولقد استوردت املنطقة عام 2016
ما مجموعه  29مليار مرت مكعب ،أو نحو  10يف املئة من استهالكها من الغاز وما يعادل  2.7يف املئة من
تجارة الغاز العاملية(.((1
 11غاليـدا الن" ،إصالح أسعار الوقود والغذاء وخدمات املرافق العامة يف دول مجلس التعاون الخليجي :جرس تنبيه لقطاع األعامل"،
تقـريـر بحثـي ،تشاتام هاوس ،إدارة الطاقة والبيئة واملوارد (حزيران /يونيو  ،)2016شوهد يف  ،2018/3/31يفhttps://goo.gl/T7HXHe :
"12 "BP Statistical Review for World Energy 2017.
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ثان ًيا :استرشاف مستقبل الغاز الطبيعي يف دول مجلس التعاون
أساسا
تطرح العوامل السالفة الذكر تحديات مستقبلية كبرية بالنسبة إىل دول مجلس التعاون ،تتعلق ً
بشبكة الغاز الخليجية اإلقليمية ،والسوق الخليجية للغاز الطبيعي املسال ،ووفرة عرض الغاز يف األسواق
العاملية وتأثريها يف تصديره من دول الخليج العربية.
 .1تضاؤل األمل يف بناء شبكة الغاز الخليجية اإلقليمية املقرتحة

كان األمل معقو ًدا فرتة طويلة عىل أن متثل خطوط أنابيب الغاز العاملة يف املنطقة مقدمة ،وجز ًءا
من مرشوع شبكة الغاز الخليجية اإلقليمية املقرتحة منذ أكرث من ثالثني عا ًما ،والهادفة إىل ضخ الغاز
من الدول الغنية إىل الدول واملناطق الفقرية منه .وال شك يف أن الشبكة املرجوة ،من شأنها أن تؤدي،
يف حال استكاملها ،إىل توسع مستوى املوارد املتاحة لالقتصادات الخليجية املحلية ،وتساهم يف تطوير
أكرب للمنطقة ،وتعزز التجارة البينية بني دولها ،ومتثل خطوة مهمة نحو الهدف العام املنشود منذ فرتة
طويلة ،واملتمثل برتسيخ التعاون السيايس والتكامل االقتصادي بني دول الخليج العربية .وميكن عندها
تلك الدول التي ترتابط بالفعل من خالل عالقات تاريخية وثقافية واقتصادية وسياسية ،أن تتمتع مبوارد
الطاقة املنتجة مبختلف أشكالها من داخل املنطقة.
ولكن يف الواقع ،مل يتم بناء إال عدد قليل من خطوط أنابيب الغاز يف الخليج .فإضافة إىل خط األنابيب
الواصل ما بني الجمهورية العراقية ودولة الكويت الذي مل يعش ً
طويل ،ووصلة الغاز الصغرية الواصلة ما بني
سلطنة ُعامن وإمارة رأس الخيمة ،جرى بناء خط أنابيب دولفني الذي يزود ،منذ عام  ،2007دولة اإلمارات
العربية املتحدة وسلطنة عامن مبا أقصاه  20مليار مرت مكعب سنو ًيا من الغاز القطري( .((1ولقد كان إنشاء
خطوط األنابيب تلك نتيجة تسويات وتنازالت سياسية ،أسفرت عن أسعار منخفضة للغاز الذي يجري ضخه،
وهي عىل مستويات لن تتكرر بالنظر إىل ارتفاع قيمة العائد الصايف للغاز عام كانت عليه يف العقود املاضية.
وليست مسألة االتفاق عىل أسعار الغاز وحدها ما يعوق إنشاء مزيد من خطوط أنابيب الغاز اإلقليمية
(مثل تلك املقرتحة بني دولة قطر ،ومملكة البحرين ودولة الكويت) وشبكة الغاز املتكاملة ،بل إن
هناك عد ًدا من املسائل التي ال بد من معالجتها حتى يتسنى إنشاء خطوط أنابيب تعمل عىل نحو
جيد وسلس .فهناك ً
أول الطبيعة املوسمية للطلب عىل الغاز يف الخليج وطريقة التعامل معها .فمن
املعروف أن الطلب عىل الطاقة الكهربائية (ومن ثم عىل الغاز الطبيعي) يرتفعان كث ًريا يف الصيف عندما
تتزايد احتياجات املنطقة إىل التكييف ،ومن ثم فإن هناك اختال ًفا كب ًريا ما بني قوة الطلب عىل الغاز
يف الصيف وضعفه يف الشتاء .وإلدارة هذا التباين يف الطلب ،ميكن اللجوء إىل خيارات عديدة ،كإنشاء
13 Cf. Dolphin Energy Ltd., "Dolphin Gas Project," accessed on 5/7/2018, at: https://goo.gl/hNpwHm
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مرافق تخزين يف مراكز اإلنتاج أو االستهالك التي ينبغي تقييم استثامرها بالنظر إىل آثاره يف رأس املال
املطلوب وتكاليف التشغيل.
خصوصا عند مرور خطوط أنابيب الغاز التي تربط بني
إضافة إىل ذلك ،هناك مسألة رسوم العبور،
ً
بلدين عرب أرايض دولة أو دول أخرى .وميكن رسوم العبور هذه ،بشكلها املايل أو املادي ،أن تؤثر
يف الجدوى االقتصادية ملشاريع األنابيب ،بينام تساعد يف الوقت نفسه وعىل نحو غري مبارش عىل
إضفاء مزيد من االستقرار والحامية لعملية تجارة الغاز عرب هذه الخطوط من خالل ما ُيسمى
"عامل االعتامد املتبادل".
ومثة مسألة أخرى مهمة ترتبط بعملية عبور الغاز الطبيعي (أو النفط الخام أو املنتجات البرتولية) من
خالل خطوط أنابيب طب ًقا التفاقيات منظمة التجارة العاملية ورشوطها .ففي هذه الحالة ،يتعني عىل
كل عضو من أعضاء منظمة التجارة العاملية أن يعطي مالك أو مشغل أي خط أنابيب مير عرب أراضيه
إمكان الوصول الكامل والحر إىل السوق املحلية الخاصة به .ويف حالة خطوط أنابيب الغاز يف الخليج،
مل توافق الدول جميعها عىل إعطاء هذا الحق؛ وذلك ألسباب مختلفة .وقد أدى هذا الواقع إىل تأجيل
العديد من مشاريع أنابيب الغاز يف املنطقة.
وأخ ًريا ،هناك الرغبة يف االكتفاء الذايت من الطاقة .ففي العادة ،ال ترغب الدول يف االعتامد عىل إمدادات
الوقود من الدول املجاورة أو عربها .وبالنظر إىل دول مجلس التعاون ،فإن جميعها منتج للطاقة عمو ًما
وللنفط خاص ًة ،وهناك رغبة لديها يف تحقيق االكتفاء الذايت؛ األمر الذي يعزز عملية حرق الوقود السائل
يف بعض هذه الدول عىل الرغم من ارتفاع تكاليفها النسبية وآثارها البيئية الضارة .ويف الواقع ،يجد عدد
من هذه الدول ،وهي فخورة باحتياطياتها الكبرية من النفط والغاز (مبا يف ذلك موارد ضخمة من الغاز
املصاحب) ،صعوبة يف استرياد الغاز (أو أي مصادر أخرى للطاقة) من أي مكانٍ آخر(.((1
 .2ظهور سوق خليجية للغاز الطبيعي املسال

استنا ًدا إىل كل هذا ،ومع بدء العمل يف محطات استرياد الغاز الطبيعي املسال ،ومن ثم تطويرها يف دولة
الكويت وإمارة ديب ،يف حني تفكر إمارة الفجرية ،ومملكة البحرين ،واململكة العربية السعودية وحتى
سلطنة ُعامن جد ًيا يف بناء مرافق مامثلة يف بلدانها ،تضاءلت يف اآلونة األخرية احتامالت إعادة إحياء
مشاريع خطوط أنابيب غاز إقليمية يف الخليج ،يف وقت ظهرت فيه سوق للغاز الطبيعي املسال ضمن
املنطقة ،مع تصدير دولة قطر بعضً ا من غازها املسال إىل جريانها ً
بدل من ضخه عرب األنابيب .ونظ ًرا إىل
14 Naji Abi-Aad, "Natural Gas in the Arab World," Paper Presented for the 8th Arab Energy Conference, Amman
(May 2006).
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أن معظم صادرات دولة قطر الحالية تتكون من غاز طبيعي مسال ،فإن إمكان بناء خط واحد أو أكرث
من خطوط أنابيب غاز إقليمية أصبح يعتمد ،إىل جانب عدد من الرشوط األخرى ،عىل إرادة الدوحة
واختيارها ما بني تصدير غازها عرب األنابيب أو ً
مسال.
ويف الوقت عينه ،يفضل عدد من الدول املستوردة استرياد الغاز الطبيعي بشكله املسال عىل خيار
أنابيب الغاز؛ نتيجة املشكالت التي تواجه هذه الخطوط (رسوم العبور ،وقواعد منظمة التجارة العاملية،
واملخاطر السياسية ،واملسائل األمنية  ...إلخ) .يف حني أصبحت تكاليف بناء األجزاء املختلفة من سلسلة
الغاز الطبيعي املسال تنافسية ج ًدا .ويف هذا اإلطار ،يعد استخدام الغاز الطبيعي املسال وسيلة فعالة
لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والغاز ،ولتعزيز أمن هذه اإلمدادات ،يف وقت يسود فيه االعتقاد أن
أسعار هذا الغاز املسال سوف تنخفض يف السنوات القليلة القادمة عىل نح ٍو متزايد.
 .3التخمة يف األسواق العاملية وتأثريها يف تصدير الغاز
من دول الخليج العربية

من جهة أخرى ،ويف إطار أشمل ،بدأت تتبلور يف السنوات القليلة املاضية تأثريات ازدياد املنافسة
العاملية يف الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة األخرى ،وتحدي ًدا يف أسواق الطاقة املستهلكة الرئيسة،
خصوصا يف الواليات املتحدة األمريكية) ،والفحم
خاصة الغاز غري التقليدي (أو الغاز الصخري،
ً
(يف الصني ودول آسيوية وأوروبية أخرى) والطاقات املتجددة (خاصة يف دول أوروبا الشاملية).
وتتزامن تلك املنافسة مع بدء حصول فائض كبري يف املعروض من الغاز الطبيعي املص ّدر عرب األنابيب
وبشكله املسال ،مع ازدياد اإلنتاج يف دول مثل أسرتاليا (التي ستتبوأ قري ًبا مركز الصدارة يف إنتاج الغاز
الطبيعي املسال وتصديره بعد أن شغلت دولة قطر هذا املوقع منذ عام  ،)2005والواليات املتحدة
األمريكية (التي انتقلت يف غضون عرش سنوات من كونها مستور ًدا كب ًريا للغاز إىل أهم مص ّدري الغاز
الطبيعي املسال ،وأفريقيا الرشقية (إذ يجري تطوير حقول ضخمة من الغاز املستكشفة حدي ًثا) ،وإيران
عاجل أم ً
(التي ستطور ً
آجل احتياطياتها الضخمة من الغاز بعد أن جرى يف أوائل عام  2016رفع
العقوبات الدولية املفروضة عليها).
ونتيجة لهذه الظروف وتبعاتها ،بدأ مص ّدرو الغاز يف دول الخليج العربية يواجهون تحديات كبرية مع قضم
املص ّدرين املنافسني حصص السوق التاريخية لهذه الدول خاصة منها دولة قطر ،وسط انخفاض دراماتييك
لألسعار .ويف هذا اإلطار ،اتخذت الدوحة قرا ًرا يف أوائل نيسان /أبريل  2017برفع قرار تجميد أي تطوير
جديد لحقل الشامل الذي اتُخذ يف عام  ،2005وزيادة طاقة إنتاج الغاز القطري وتصديره بنحو  25يف املئة.
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والجدير ذكره هنا ،أنه منذ عام  ،2014انخفضت أسعار الغاز الطبيعي املسال املص ّدرة من الخليج إىل
األسواق اآلسيوية إىل أكرث من  60يف املئة عن مستوياتها السابقة .ومعلوم أن الدول اآلسيوية استوعبت
خالل هذه الفرتة نحو  75يف املئة من إنتاج دول الخليج العربية من الغاز الطبيعي املسال( .((1وشهدت
أسعار الغاز الطبيعي يف األعوام املاضية أيضً ا انخفاضات كبرية يف األسواق العاملية األخرى كافة.
وبناء عليه ،بدأ بعض مستوردي الغاز الطلب جد ًيا من الدول املص ّدرة مبراجعة رشوط عقود البيع
الطويلة األجل ،خاصة األسعار وطرق صياغتها وكيفية تطبيق بند "خذ أو ادفع"  .Take-or-payويف هذا
(((1
اإلطار ،توصلت رشكة "برتونت" الهندية ،بعد مفاوضات شاقة ،إىل اتفاق مع رشكة "راس غاز" القطرية
عىل رشوط بيع محسنة .ونتيجة لهذا االتفاق الذي بدأ رسيان مفعوله يف أوائل عام  ،2016بدأت رشكات
أخرى مستوردة للغاز املسال القطري مطالبة الدوحة مبراجعة مامثلة لرشوط البيع وعقوده.

خامتة
يف الحصيلة ،تظل مجموعة من التحديات املتمثلة باالكتفاء الذايت من الطاقة ،وبناء قاعدة لصناعة
البرتوكيامويات واألسمدة وتطويرها ،وبروز سوق خليجية للغاز الطبيعي املسال ،وبناء شبكة الغاز
الخليجية اإلقليمية  ...إلخ ،قامئ ًة يف دول الخليج العربية.
بيد أنه مع تباطؤ النمو يف اقتصادات الدول الصناعية الكربى ،وتأثري ذلك يف استهالك الطاقة عىل املستوى
العاملي ،ال تستطيع دول الخليج العربية املص ّدرة للغاز الطبيعي إال التأقلم مع هذا الواقع السلبي ،وهي
ال متلك إال ميز ًة أساسية مهمة تتمثل بانخفاض تكلفة اإلنتاج لديها مقارن ًة باملص ّدرين اآلخرين.
ً
مستقبل ،إىل تحويل قسم من إنتاجها من الغاز الستعامله
ومن ثم ،قد تعمد االقتصادات الخليجية،
وقو ًدا ً
وقيم يف صناعات كربى محلية ،والتي قد تص ّدر هذا الغاز عىل نحو غري مبارش عرب منتجات
وبضائع ذات قيمة مضافة.

15 "The LNG Industry: GIIGNL Annual Report 2017," International Group of Liquefied Natural Gas Importers
(GIIGNL), accessed on 31/3/2018, at: https://goo.gl/D1hE9k
 16جرى دمجها يف رشكة "قطر غاز" يف فاتح كانون الثاين /يناير .2018
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التكامل اإلقليمي يف مجال الغاز بني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
املايض الصعب واملستقبالت املمكنة

Regional Gas Integration in the Gulf Cooperation Council

Difficult Past and Possible Futures

ملخص :يعرض هذا البحث ديناميات التكامل اإلقليمي يف مجال الغاز بني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية منذ انطالق "مرشوع دولفني للطاقة" يف عام 1999؛ ويقرتح سيناريوهات
فاستنادا إىل فرضية عامة ترى أن االعتبارات
لصادرات الغاز عرب خطوط األنابيب حتى عام .2020
ً
املحرك الرئيس للتكامل اإلقليمي يف مجال الغاز (أو لعدم وجوده
الجيوسياسية اإلقليمية ُت ّثل
ّ
بني بعض البلدان) ،يقرتح هذا البحث ثالثة سيناريوهات ملستقبل تجارة الغاز عرب خطوط األنابيب،
انطالقً ا من األحكام التعاقدية املعروفة التفاقات توصيل الغاز لدى رشكة دولفني للطاقة
املحدودة ،باعتبارها مقاربة نوعية يف تقويم املخاطر الجيوسياسية.
كلامت مفتاحية :التكامل الطاقي الخليجي ،خطوط األنابيب ،الغاز الطبيعي ،قطر ،اإلمارات
العربية املتحدة ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
Abstract: This paper reviews the dynamics of regional gas integration among the
countries of the Gulf Cooperation Council since the launch of the Dolphin Energy project
in 1999 and proposes scenarii for gas pipeline exports until 2020. Based on the general
assumption that the primary driver of regional gas integration (or the lack thereof,
between some countries) is regional geopolitics, this paper proposes three scenarii
for future gas trade via pipeline based on the known contractual provisions of the
Dolphin energy gas delivery agreements and a qualitative approach of geopolitical risk
assessment.
Keywords: Gulf Energy Integration, Pipeline Geopolitics, Natural Gas, Qatar, UAE, GCC.
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مقدمة
يُثّل الغاز الطبيعي يف عد ٍد من املاملك واإلمارات يف منطقة الخليج العريب املا ّدة األولية األساسية
املستخدمة يف تحلية املياه وتوليد الكهرباء(((؛ وإن كانت تلك البلدان كلها ال تنعم مبوارد غازية وفرية،
وباحتياطي عايل الجودة من الغاز .ففي السعودية والكويت عىل سبيل املثال ،حيث يرتبط الغاز
الطبيعي باحتياطي النفط وعملية استخراجه أكرث تعقي ًدا وتكلفة ،يقتيض الطلب املتنامي دو ًما عىل
الطاقة واملاء ،استخدام منتوجات نفطية أيضً ا ،وال سيام عند حصول نقص يف إمدادات الغاز يف فرتة ذروة
الطلب خالل فرتة فصل الصيف.
يستكشف هذا البحث تأثري األوضاع الجيوسياسية اإلقليمية يف تجارة سلعة تتنامى أهميتها يف شبه
الجزيرة العربية ،وإن كانت يف الوقت ذاته غري منترشة يف اإلقليم كله .وعىل نحو أكرث تحدي ًدا ،يدرس
البحث يف مبحثه األول عملية بلورة مرشوعات التكامل يف مجال الغاز يف دول مجلس التعاون حتى
حزيران /يونيو  ،2017وهو تاريخ بدء الحصار عىل قطر ،وهي التي تتقاسم مع إيران أكرب احتياطي
للغاز الطبيعي يف العامل .أ ّما املبحث الثاين ،فيتناول السيناريوهات املحتملة لتجارة الغاز بني دول الخليج
واملتوسط.
عىل املديني القصري
ّ

أولً  :بروز الغاز الطبيعي واالعتبارات الجيوسياسية لخطوط
األنابيب يف شبه الجزيرة العربية
ت ّتسم شبه الجزيرة العربية مبناخ جاف وقاحل ،يف حني أنّ موارد املياه العذبة يف جميع بلدان مجلس
التعاون محدودة ج ًدا ،األمر الذي كبح ً
طويل إمكانات التنمية االقتصادية يف هذه املنطقة من العامل(((.
وأسفر اكتشاف املحروقات وتصديرها الح ًقا بكميات كبرية عن تسارع وترية التنمية يف املنطقة
منذ أن وضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها .وميثّل توليد الكهرباء وتحلية املياه عنرص ْين مه ّمني
"1 Laurent A. Lambert, "Water, State Power, and Tribal Politics in the GCC: The Case of Kuwait and Abu Dhabi,
Georgetown University/ Center for International and Regional Studies (CIRS), Occasional Paper no. 15 (2014), accessed
on 3/6/2018, at: https://goo.gl/aKooQH
 2يف مطلع العقد املايض ،جرى تصنيف أربع من دول الخليج الست ضمن البلدان العرشة األش ّد ندرة يف املياه عىل صعيد العامل ،وهي
الكويت مبعدل  10أمتار مكعبة للفرد يف السنة ،واإلمارات مبعدل  58مرتًا مكع ًبا للفرد يف السنة ،وقطر مبعدل  94مرتًا مكع ًبا للفرد يف
السنة ،والسعودية مبعدل  118مرتًا مكع ًبا للفرد يف السنة؛ وتحتل عىل التوايل املراتب األوىل والثالثة والخامسة والثامنة عامل ًيا عىل صعيد
شح املياه املحلية للفرد:
ّ
Kamel Mustafa Amer (ed.), Policy Perspectives for Ecosystem and Water Management in the Arabian Peninsula
(Hamilton: United Nations University Press, 2006).
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يتيحان الحفاظ عىل مستويات املعيشة املرتفعة لسكان الخليج .وغال ًبا ما تجري هاتان العمليتان
م ًعا يف شبه الجزيرة العربية باستخدام وقود هيدروكربوين يف عملية صناعية تدعى "التوليد املشرتك"
 .Co-generationواملفارقة أنه عىل الرغم من أن كميات املياه العذبة املتوافرة محدودة ج ًدا ،فإنّ
الطلب عليها للفرد مرتفع ،ويتزايد باستمرار مبعدل رسيع الفت ،حيث يبلغ  5و 10يف املئة سنو ًيا .ويعود
أساسا إىل تد ّفقات الهجرة الكثيفة وارتفاع املعدالت الدميوغرافية((( .ومن جهته ،شهد الطلب عىل
ذلك ً
الكهرباء تزاي ًدا مبعدالت أعىل سنو ًيا .واستجابت حكومات دول الخليج لتنامي الطلب املشرتك من خالل
تعزيز قدرات التوليد املشرتك للطاقة وتحلية املياه .ويقارب االعتامد عىل تحلية املياه اليوم نسب ًة تقارب
أو تساوي  100يف املئة من شبكة املياه البلدية يف عواصم البحرين والكويت وقطر واإلمارات .وعىل
الرغم من الزيادات املتك ّررة عىل التعريفات املفروضة عىل املرافق يف األعوام األخرية((( ،تحتاج هذه
البلدان إىل كميات متزايدة من الغاز الطبيعي للحفاظ عىل هذه اإلسرتاتيجية(((.
تعتمد محطات التوليد املشرتك يف قطر واإلمارات العربية املتحدة عىل الغاز الطبيعي ،أ ّما يف السعودية
والكويت ،فيتوافر فيهام الغاز الطبيعي عمو ًما مع احتياطي النفط (وهو ما ُيدعى "الغاز املصاحب"
 ،)Associated Gasوتكون عملية استثامره أش ّد تعقي ًدا وتكلفة من عملية استثامره يف قطر .ويستدعي
الطلب املتنامي ّ
خصوصا يف
باطراد عىل الطاقة واملاء استخدام املنتوجات النفطية أيضً ا لهذا الغرض،
ً
فصل الصيف؛ أي فرتة الذروة يف الطلب عىل الكهرباء من أجل تكييف الهواء .وطوال العقد املنرصم،
شحا بنيو ًيا يف الغاز ،باستثناء قطر؛ بسبب زيادة الطلب سنو ًيا عىل
بدأت دول مجلس التعاون تواجه ًّ
(((
الغاز الطبيعي فيها بنسبة  10-5يف املئة .
ربرات التكامل اإلقليمي يف مجال الطاقة
 .1م ّ

تهدف برامج التكامل اإلقليمي يف مجال الطاقة إىل تحقيق االستخدام األمثل ملوارد الطاقة ومضاعفة
املزيات النسبية لبلد أو أكرث يف منطقة معينة ،من أجل إحراز نتائج اقتصادية أفضل باملعنى الواسع.
3 Mohamed Rashed Al-Neaimi, "Population growth and water resources in the United Arab Emirates, 1975 to 2025:
A ArcGIS approach," PhD. Dissertation, Arkansas University, 2003; Michael Dziuban, "Scarcity and Strategy in the
GCC," Gulf Analysis Paper, Center for Strategic and international Studies CSIS, (February 2011), accessed on 3/6/2018,
at: https://goo.gl/E82NyN
4 Justin Gengler & Laurent A. Lambert, "Renegotiating the Ruling Bargain: Selling Fiscal Reform in the GCC," The
Middle East Journal, vol. 70, no. 2 (Spring 2016), pp. 321-329.
5 Brigitte Dumortier & Laurent A. Lambert, "Vers la privatisation d'un double secteur stratégique: l'eau et l'électricité
aux Emirats Arabes Unis," Maghreb Machrek, no. 191 (Printemps 2007), pp. 109-126; Lambert, "Water, State Power.".
"6 Jim Krane & Steven Wright, "Qatar 'rises above' its region: Geopolitics and the rejection of the GCC gas market,
London School of Economics and Political Sience/Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation
in the Gulf States, Number 35 (March 2014), accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/4QaS7i
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ني استغالله عىل نحو متبادل لتحقيق مصلحة
وميكن النظر إىل املوارد اإلقليمية بصفتها خ ّزانًا إقليم ًيا يتع ّ
مشرتكة ،وإن كانت متفاوتة .فعىل سبيل املثال ،بدالً من حرق الغاز الطبيعي املصاحب الحتياطي
النفط (وهو إجراء دام قرنًا من الزمن يف شتى أرجاء املعمورة جراء التكاليف الناجمة عن تسويق الغاز
املصاحب) ،قد تطلق دول نامية ،مثل أذربيجان والعراق ونيجرييا ،مرشوعات إقليمية مشرتكة مع دول
مجاورة تفتقر إىل الطاقة من أجل إيجاد سوق جديدة ملا َيفيض عنها من موارد الطاقة.
ز ّودت الكويت جنوب العراق بالغاز الطبيعي يف مثانينيات القرن املايض عرب خطوط األنابيب ،عىل
خلفية الحرب اإليرانية-العراقية التي دعمت فيها اإلمارة الصغرية جارتها العربية دبلوماس ًيا ولوجست ًيا
واقتصاد ًيا .لكن يف الثاين من آب /أغسطس  ،1990أقدم الحليف العراقي السابق عىل غزو الكويت
واحتاللها عسكر ًيا ونهبها وض ّمها إليه بصفتها املحافظة العراقية التاسعة عرشة .وبعد مرور سبعة أشهر،
انسحبت القوات العراقية إىل شامل الحدود الكويتية ،بعد أن دمرت عد ًدا كب ًريا من البنى التحتية
األساسية للكويت ورموزها الرئيسة (أكرث من  600برئ نفطية والبنية التحتية للمياه واملتاحف  ...وغريها).
وبذلك ،انتهى العرص الذهبي للكويت ،متا ًما ،كام انتهى خط أنابيب الغاز العريب الخليجي األول.
وحتى بعد سقوط نظام صدام حسني يف عام  ،2003مل تبادر الكويت إىل إعادة فتح خط األنابيب شبه املطمور
يف الرمال بني البلدين ،ليس بسبب استمرار السخط الكويتي الحا ّد عىل العراقيني بسبب الغزو واالحتالل
فحسب ،بل ألن الكويت ما عادت قادرة عىل تزويد العراق بفائض الغاز .ومن املفارقات أن رشكة البرتول
الوطنية الكويتية ( )Kuwait Oil Company, KOCخ ّففت من حرقها الغاز لدى استخراجها النفط((( ،إال أن
حاجاتها يف التوليد املشرتك للكهرباء وتحلية املياه ازداد عىل نحو ملحوظ؛ إذ ما عاد إنتاجها الخاص من الغاز
يكفيها لتلبية حاجتها السنوية يف فرتات الذروة .وأعربت الرشكة عن نيتها خفض عملية حرق الغاز املصاحب
أقل من واحد يف املئةً ،
إىل ّ
علم أن نسبة الحرق لديها هي من بني أدىن املعدالت يف العامل؛ لكن الرشكة مل
تعلن بعد عن تكلفة هذه التكنولوجيا املع ّقدة .وال يزال اإلنتاج يف مرشوعات غاز مع ّقدة كهذه ،أو من موارد
الغاز الصخري غري التقليدية ،قيد الدراسة أو قيد التطوير يف أبوظبي والكويت وسلطنة ُعامن والسعودية؛
وقد ترتاوح تكلفتها عمو ًما بني  3و 4دوالرات ّ
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  ،M M Btuوقد ترتفع إىل
 8دوالرات((( .ومن شأن ذلك ،عىل ّأي حال ،أن يكون أغىل بأضعاف من استرياد الغاز من احتياطيات قطر
البحرية من الغاز .ويف عام  ،2011ش ّكلت دول مجلس التعاون ،باستثناء قطر ،منطق ًة مستوردة صافية ،تنتج
مجتمع ًة  193مليار مرت مكعب ،وتستهلك كميات أكرث بقليل بلغت  198مليار مرت مكعب(((.
 7انخفض معدّل حرق الغاز املنتج بني عامي  2005و 2010من  17إىل  1.75يف املئة وفق ما أعلنه البنك الدويل .انظر:
The World Bank, "Kuwait Joins Efforts to Cut Emissions from Gas Flaring," Press Release No: 2012/300/SDN
(March 4, 2012), accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/vWc6EG
8 Krane & Wright.
9 Ibid.
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 .2شبكة دولفني للغاز

أعربت الكويت يف تسعينيات القرن املايض عن رغبتها يف التز ّود بالغاز الطبيعي من قطر ،عرب خط
أنابيب كان من املقرر أن يز ّود املدن الرئيسة يف رشق شبه الجزيرة العربية من أقىص شامل الكويت
وحتى مسقط جنو ًبا .إال أن مرشوع مجلس التعاون هذا الذي طرحته رسم ًيا الدوحة يف قمة املجلس يف
عام  1989مل ي َر النور قط ،عىل الرغم من أهميته االقتصادية وقابلية إنجازه التقنية(ً .((1
فأول ،أفىض غزو
الكويت يف عام  ،1990ثم الحرب ضد العراق يف العام التايل ،إىل وقف أي مرشوع تعاون مدين عريب يف
الشؤون اإلسرتاتيجية ،وذلك مل ّدة بضعة أعوام .وبعدئذ ،ومنذ حدوث تغيري يف السلطة القطرية يف عام
 ،1995عادت التوترات بني القيادتني السعودية والقطرية لتطفو عىل السطح؛ إذ حاولت الرياض إطاحة
نظام الدوحة الجديد الذي كان يحتاج إىل استثامرات يف قطاع الغاز الناشئ فيها ،واعرتض السعوديون
رحبت اإلمارات وسلطنة ُعامن بالفكرة وعملتا عىل م ّد خط أنابيب
عىل املرشوع .لكن يف جنوب الخليجّ ،
تحت مياه البحر ،بشكل ّ
يتخطى أرايض السعودية.
يف عام  ،1999أعلنت حكومة إمارة أبوظبي (وهي إحدى اإلمارات السبع يف دولة اإلمارات) عن "مرشوع
غاز دولفني" ،وبارشت بأعامل البنية التحتية يف األعوام التالية .وبحلول عام  ،2007رشعت رشكة دولفني
للطاقة املحدودة يف إنتاج الغاز البحري يف قطر ،وبدأت بإيصاله إىل اإلمارات .وبلغت الكميات التي
جرى إمدادها يف العام التايل الحجم املتوقع ،وهو مليارا قدم مر ّبعة يوم ًيا ،وبدأت سلطنة ُعامن باستالم
حصة من الغاز الطبيعي الذي يجري تزويده من قطر عرب أرايض اإلمارات.
وألسباب مختلفة ،تُعد رشكة دولفني للطاقة املحدودة أكرث من مجرد خط أنابيب عابر الحدود بالنسبة
إىل دول مجلس التعاون .فمن ناحية قانونية ،ش َّكلت الرشكة رشاكة دولية رائدة بني القطاعني العام
والخاص  PPPيف قطاع صناعة الغاز يف دول مجلس التعاون .وهي عىل وجه التحديد ،رشكة دولية
مشرتكة ُأسّست يف آذار /مارس  1999بني صندوق "مبادلة لالستثامر" اململوك لحكومة أبوظبي (تبلغ
حصته يف املرشوع  51يف املئة) ،ورشكتي نفط دوليتني هام توتال ( Totalفرنسا) ،وأوكسيدنتال برتوليوم
( Occidental Petroleumالواليات املتحدة األمريكية) ،ومتتلك كل منهام  24.5يف املئة منه.
عىل املستوى التقني ،تُع ّد رشكة دولفني للطاقة املحدودة متم ّيزة متا ًما؛ ألنها تشارك تقري ًبا يف كل مرحلة
من مراحل سلسلة قيمة الغاز .ويشمل ذلك استخراج الغاز الخام من حقل غاز الشامل يف قطر(،((1
10 Justin Dargin, "The Dolphin Project: The Development of a Gulf Gas Initiative," Oxford Institute for Energy
Studies, NG 22 (January 2008), accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/bvehKL
 11تبلغ مساحة حقل غاز الشامل الذي اكتُشف يف عام  1971قبالة الساحل ال َقطري  6000كلم2؛ وهو حقل مشرتك مع إيران ،و ُيع ّد
أكرب حقل غاز غري مصاحب يف العامل؛ وأتاح لقطر أن تغدو املصدِّر الرئيس للغاز عىل الصعيد اإلقليمي وطر ًفا ً
رئيسا عىل الصعيد الدويل
فاعل ً
يف مجال تصدير الغاز الطبيعي ا ُملسال يف العامل .انظر:
Dargin, "The Dolphin Project..."; Justin Dargin, Desert Dreams: The Quest for Arab Integration from the Arab Revolt
to the Gulf Cooperation Council (Dordrecht: Republic of Letters Publishing, 2011).
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وحتى توزيعه للمستهلكني يف اإلمارات املتحدة وسلطنة ُعامن .وتتض ّمن تلك العملية أيضً ا ّ
محطات
معالجة يف القرب من الشاطئ ،ثم نقل الغاز املك ّرر يف أنابيب تحت سطح البحر (أي الذي ُيستخدم
خصوصا وقو ًدا ملحطات التوليد املشرتك وصناعات أخرى) إىل شبكة رشكة دولفني يف اإلمارات ،كام هو
ً
مبي يف الخريطة ( ،)1وذلك ملدة  25عا ًما.
ّ
أ ّما عىل الصعيد الجيوسيايس ،فاستقدمت قطر مرشو ًعا مشرت ًكا دول ًّيا أجنب ًيا (رشكة "دولفني للطاقة
املحدودة"  )Dolphin Energy Limitedمن أجل استثامر آبار عدة من أكرب حقول الغاز لديها،
وإلدارة بنيتها التحتية .ومن ناحية أخرى ،ميثل أيضً ا اإلمداد بالغاز عرب خطوط أنابيب رشكة دولفني
نصف إمدادات الغاز ألبوظبي التي تحتاجها اإلمارة لتوليد الكهرباء وتحلية املياه .ولذلك تش ّكل خطوط
أنابيب رشكة دولفني خط إمدا ٍد إسرتاتيج ًيا ج ًدا ،جرت االستعانة به مبصادر خارجية ،وخُ صخص جزئ ًيا
(بصفته رشاكة بني القطاعني العام والخاص  ،)PPPمع مساهمني اثنني أجنبيني من القطاع الخاص هام
"توتال" و"أوكسيدنتال برتوليوم" .وبالطبع ،وعىل الرغم من األهمية الحيوية لتحلية املياه لدى حكومات
مبي ساب ًقا يف هذه الدراسة ،مل يذكر موقع رشكة دولفني ،وال ٌّأي من املواقع
دول مجلس التعاون ،كام هو ّ
اإللكرتونية للمساهمني ،عملي َة خصخصة إمدادات الوقود املستخدمة يف صناعة تحلية املياه.
وأخ ًريا ،تحققت رسم ًيا شبكة الغاز لدول مجلس التعاون بغية "إنشاء ثروة اقتصادية طويلة األمد وإتاحة
فرص تجارية جديدة ملواطني دول مجلس التعاون" ،من خالل دعم "النمو الصناعي طويل األجل" يف اإلمارات
وسلطنة ُعامن( .((1لكن هذا الطموح يتناقض مع كميات الغاز املو ّردة (مليارا قدم مكعبة قياسية يف اليوم) التي
قد تبدو كبرية يف املطلق ،لكنها يف الواقع بعيدة كل البعد من أن تروي ّ
تعطش اإلمارات وسلطنة ُعامن املتنامي
للغاز الطبيعي .فبعد بضعة أعوام من تدشني خط األنابيب هذا يف عام  ،2007طلبت اإلمارات زيادة إمدادات
الغاز الطبيعي للوصول إىل الطاقة القصوى إلمدادات الخط ،أي  3.2مليارات قدم مكعبة قياسية يف اليوم.
لكن السلطات ال َقطرية اعتذرت عن أي زيادة يف إنتاج الغاز وتصديره عرب خط أنابيب رشكة دولفني حتى عام
 ،2015بدعوى رضورة إجراء دراسات تتناول املقاومة الجيولوجية لخزان الغاز لضامن صالحية املرشوع .ورأى
آخرون جرت مقابلتهم يف املنطقة أنّ الدوحة وجدت األسعار التي ستدفعها أبوظبي للحصول عىل مزيد من
الغاز متدنّية ج ًدا ،يف الوقت الذي كان سعر الغاز يف السوق الدولية أعىل بكثري (انظر الشكل .)1
يتوزع املستهلكون العامليون األساسيون للغاز الطبيعي ا ُملسال الذي تص ّدره قطر عىل أماكن بعيدة ج ًدا
عن منطقة الرشق األوسط ،حيث األسعار أعىل؛ إذ ترت ّكز صادرات قطر يف املقام األول يف آسيا (تستهلك
اليابان والصني والهند وكوريا الجنوبية وتايوان  42يف املئة من إجاميل إنتاج قطر) ،فيام تستهلك أوروبا 30
يف املئة منه(.((1
 12انظر موقع الرسمي لرشكة دولفني للطاقة املحدودةhttps://bit.ly/2HxtAXy :
13 Steven Wright, "Qatar's LNG: Impact of changing East-Asian market," Middle East Policy, vol. 24, no. 1 (2017),
pp. 154-165.
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)1( الخريطة
أنابيب مرشوع غاز رشكة دولفني

:املصدر
Dolphin Energy Ltd., "Dolphin Gas Project," accessed on 5/7/2018, at https://goo.gl/hNpwHm

)1( الشكل
أسعار الغاز يف السوق الفورية يف مقابل أسعاره وفق خط أنابيب دولفني

:املصدر
Laurent A. Lambert & Jordan Lee, based on: Oxford Institute for Energy Studies (2008 and 2017), Krane
and Wright (2014), The National (2013), U.S. Energy Information Administration (2018).
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خصوصا السوق اليابانية ،أهم بكثري من أسواق دول مجلس التعاون وفق
وتُع ّد األسواق األوروبية واآلسيوية،
ً
إسرتاتيجية قطر للطاقة ،وذلك بسبب الفروق الكربى يف األسعار بني تلك األسواق .وهذا هو السبب يف أنّ 95
خصوصا مع عمالء من اليابان
يف املئة من اتفاقات توريد الغاز الطبيعي ا ُملسال يف قطر هي عقود طويلة األجل،
ً
عامي  2017و .((1(2022ويف ظل حالة عاملية من التنافس الشديد عىل أسواق
ورشق آسيا ،وس ُتج ّدد غالبيتها بني ْ
الغاز الطبيعي ا ُملسال ،مع ظهور منتجني جدد مثل أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية ،يتح ّتم من اآلن فصاع ًدا
عىل قطر تجديد عقود الغاز الطويلة األجل السخ ّية مع عمالئها األساسيني.
تفس الفجوة الواسعة بني األسعار يف السوق العاملية للغاز الطبيعي املسال (أو "السوق الفورية" Spot
ّ
 )marketواألسعار املنخفضة للغاز الذي تبيعه رشكة دولفني وفق قواعد العقد األويل وأحكامه ،رغبة اإلمارات
يف تل ّقي شحنات إضافية ،كام توضّ ح تفضيل قطر عىل الدوام تأجيل زيادة الغاز املص َّدر عرب رشكة دولفني.
يف عام  ،2016وبعد إرصار قوي من اإلمارات ،أعلن الطرفان يف إثر عملية تفاوض عن انفراج وعن زيادة
رقم
مرتقبة يف كميات الغاز الواردة إىل اإلمارتني الشامليتني :الشارقة ورأس الخيمة ،لكن مل ُيعلن عن ٍ
مح ّدد ،وال عن ّأي جدول زمني .وبعد عام ،أي يف  4حزيران /يونيو  ،2017وهو العام الذي احتفلت فيه
رشكة دولفني بالذكرى السنوية العارشة لشحنها الغاز القطري ،أعلنت اإلمارات والسعودية والبحرين
ومرص عن حصارها الربي والجوي ضد قطر وإغالق مياهها اإلقليمية وموانئها يف وجه القوارب التي
تحمل العلم القطري .وعىل نحو مفاجئ لكثري من املراقبني ،واصلت قطر تزويد اإلمارات بالغاز الطبيعي
ترصيح صحايف يف آذار /مارس  ،2018عىل هامش
حتى اآلن ،عىل الرغم من استمرار الحصار( .((1ويف
ٍ
توقيع اتفاقية رشاكة رس ّية يف حقل نفطي مشرتك مع اإلمارات يقع عىل الحدود بني البلدين ،رصح سعد
الكعبي رئيس رشكة قطر للبرتول عن التزام الرشكة بعقودها ملا لها من سمعة دولية كرشكة برتول وطنية
جديرة بالثقة وكمز ّود موثوق للطاقة يف جميع األوقات و"تحت جميع الظروف"(.((1

ثانيًا :ثالثة سيناريوهات مستقبلية لتجارة الغاز يف الخليج
لتقارب دبلومايس بني قطر وجريانها ،فإنه مل يتضح ّأي يش ٍء بعدُ ،
عىل الرغم من دعم املجتمع الدويل
ٍ
ومل تُنرش ّأي دراسة عن السيناريوهات املحتملة لتجارة الغاز بني قطر وجريانها منذ بداية الحصار يف
حزيران /يونيو .2017
14 Ibid.
15 Cf. "Qatar keeps exporting LNG, oil despite diplomatic row," Gulf Times (June 6, 2017), accessed on 3/6/2018, at:
https://goo.gl/2EpZbW
16 Cf. "Qatar Petroleum Signs Deal With Abu Dhabi to Develop, Operate Al Bunduq Offshore Oilfield," Albawaba
(March 14, 2018), accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/wAAV8P

الكتـاب الثالث 2018 -

48

تاسارد

الشكل ()2
ثالثة سيناريوهات مستقبلية لشحنات الغاز عرب خط أنابيب دولفني

املصدر:
Laurent A. Lambert & Jordan Leem, based on: Oxford Institute for Energy Studies (2008 and 2017); Krane
& Wright (2014); Dolphin Energy, "Dolphin Energy delivers first natural gas to Oman," Dolphin Energy
Press Releases (October 31, 2008), accessed on 5/7/2018, at: https://goo.gl/KQCght; Tom Finn & Rania El
Gamal, "Qatar has no Plan to shut Dolphin gas pipeline to UAE despite Rift: Sources," Reuters (June 6,
2017), accessed on 5/7/2018, at: https://goo.gl/vQjixf

يعرض هذا املبحث ثالثة سيناريوهات متفاوتة االحتامالت ،لكنها ّ
تغطي النتائج الرئيسة املحتملة لألزمة
الراهنة عىل صعيد تجارة الغاز حتى عام  ،2032موعد انتهاء مدة اتفاقية التوريد ،وهي  25عا ًما.
متوسط
 .1السيناريو األول :استمرار الوضع الراهن ،واحتامل حدوثه
ّ
(وارد) إىل راجح

يف هذا السيناريو تبقى التوترات اإلقليمية بني قطر وجريانها من دول مجلس التعاون من دون حل (سواء ُرفع
الحصار أم مل يرفع) ،وتستمر صادرات الغاز من قطر عرب خط أنابيب رشكة دولفني باملستوى نفسه (مليا َرا قدم
مكعبة قياسية يف اليوم) حتى عام  .2032وعىل الرغم من استمرار ح ِّدة التوترات بني أبوظبي والرياض والدوحة،
ميثّل تزايد ضغوط املجتمع الدويل وارتفاع التكاليف التي تتكبدها أبوظبي من جراء عدم تز ّودها بشحنات
غاز إضافية (قدرها  1.2مليار قدم مكعبة قياسية يف اليوم) حاف ًزا قو ًيا ألبوظبي عىل األقل ،الستئناف املباحثات
الجانبية مع الدوحة بهدف تنفيذ اتفاقية عام ( 2016للحصول عىل شحنات إجاملية تبلغ  3.2مليارات قدم
مكعبة قياسية يف اليوم) .وتدفع اإلمارات حال ًيا ،يف ّ
ظل األسعار العاملية الراهنة نحو ضعف سعر الكمية الزائدة
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( 1.2مليار قدم مكعبة قياسية يف اليوم) ،لتلبية حاجتها ألنها تشرتيها من أسواق عاملية بدالً من شبكة أنابيب
دولفني .ومع االرتفاع املتوقع يف أسعار النفط والغاز(ُ ،((1يرجح أن تزداد هذه التكلفة يف األشهر املقبلة.
 .2السيناريو الثاين :زيادة الشحنات نتيج ً
ة لذوبان الجليد يف العالقات،
متوسط (وارد)
واحتامل وقوعه
ّ

يف هذا السيناريو يفيض ذوبان الجليد يف العالقات بني اإلمارات والسعودية وقطر إىل (وقد يتط ّلب يف
ملياري قدم مكعبة
الغالب أيضً ا) تحقيق زياد ٍة طال انتظارها يف تصدير الغاز عرب أنابيب دولفني ،من
ْ
قياسية يف اليوم حال ًيا إىل مستويات أعىل تصل يف النهاية إىل طاقتها التجارية القصوى املق ّررة ،وهي
 3.2مليارات قدم مكعبة قياسية يف اليوم .ويبدو هذا السيناريو أكرث السيناريوهات املرغوبة دبلوماس ًيا
لألعوام املقبلة ،حيث يضغط املجتمع الدويل ،بشكل متزايدة عىل قادة دول مجلس التعاون إلنهاء هذا
الحصار املستمر منذ عام ،الذي أضعف مجموعة املاملك واإلمارات املسلمة الس ّنية املؤيدة للغرب،
تحسن
وأفاد إيران عىل ما يبدو إفاد ًة عظيمة؛ إذ استفادت هذه األخرية دبلوماس ًيا واقتصاد ًيا من ّ
عالقاتها الثنائية بقطر املعزولة ومضاعفة إمداداتها التجارية الغذائية لها .لكن قطر ستكسب الكثري إذا
تراجعت ح َّدة التوترات مع جريانها العرب و ُرفع الحصار عنها .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،ال ب ّد من حدوث
تعاون ملموس ،كزيادة شحنات الغاز ً
رجح أن تكون تكلفة هذه الفرصة لقطر أدىن بكثري من
مثل .و ُي ّ
تكاليف استمرار الحصار(.((1
 .3السيناريو الثالث :تصعيد جيوسيايس وتعليق شحنات الغاز،

احتامل وقوعه منخفض

يف هذا السيناريو ،تتصاعد ح َّدة التوترات الجيوسياسية إىل مستوى تُع ِّلق فيه الدوحة شحنات الغاز
موق ًتا أو نهائ ًيا .لكن ّ
تقل احتامالت حدوث سيناريو القطيعة مقارن ًة بالسيناريوين السابقني ،بسبب
املصالح االقتصادية لإلمارات العربية وسلطنة ُعامن (وهي حليف للدوحة يف أثناء الحصار) يف مواصلة
استالم الغاز الطبيعي من قطر ذي التكلفة املنخفضة والجودة العالية ،إضاف ًة إىل حاجة الدوحة إىل
حامية سمعتها بصفتها مو ّر ًدا دول ًيا للطاقة موثو ًقا .وسيكون لهذا السيناريو عواقب سلبية كربى عىل
اإلمارات وسلطنة ُعامن ،وعىل قطر عىل نحو غري مبارش؛ إذ ستترضر سمعتها عىل نحو دائم .ومتثل الفرتة
بني عامي 2017و 2022فرت ًة حرجة لقطر؛ ألنها تحاول تجديد زهاء  95يف املئة من عقود شحنات الغاز
17 "Playing with fire: Iran deal looms over rising oil price," Financial Times (April 27, 2018), accessed on 5/4/2018, at:
https://goo.gl/dhhps5
18 "Tiny, Wealthy Qatar Goes Its Own Way, and Pays for It," The New York Times (January 22, 2018), accessed on
5/4/2018, at: https://goo.gl/thuQjh
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الطبيعي ا ُملسال الطويلة األجل ،ويبدو من املستبعد أن ُت ْقدم عىل مخاطرة كهذه قد يكون لها تبعات
سلبية عىل اقتصادها ،ألنّ صادرات الغاز الطبيعي تش ّكل العمود الفقري القتصادها.

خامتة
كان من املمكن ،ورمبا من الرضوري ،لدول مجلس التعاون أن تُط ّور منذ مطلع األلفية الثالثة شبكتها
اإلقليمية للغاز لتحسني استفادتها من موارد قطر الهائلة يف مجال الغاز عايل الجودة الذي تشتد حاجة
تضارب ،عوضً ا من
جريانها إليه .وأسفرت قضية تسعري الغاز املبيع عرب مرشوع دولفني عن حدوث
ٍ
يغي الحصار الراهن هذه الحال ،واستمرت شحنات
توافق ،يف مصالح الدولة املص ِّدرة وعمالئها .ومل ّ
دولفني من الغاز طوال سنة الحصار املاضية.
ً
احتامل ألن
إنّ السيناريو املستقبيل الذي يتوقع تصعي ًدا جيوسياس ًيا وإيقاف الشحنات هو األقل
يتح ّقق بني السيناريوهات الثالثة املعروضة يف البحث؛ ألنه سيك ّبد دول الخليج خسائر باهظة
اقتصاد ًيا ودبلوماس ًيا تجاه دول الجوار والحلفاء الغربيني .لكن ميكن شبكة دولفني أن تكون أدا ًة فاعلة
للدبلوماسية االقتصادية .ويف السيناريو الثاين الذي يبدو أنه احتامل وارد ،ستساهم زيادة شحنات
الغاز الطبيعي يف إذابة الجليد يف العالقات ،وهذا ما تحتاج إليه اإلمارات والسعودية وقطر لطأمنة
حلفائها الغربيني بشأن تعاونها يف مواجهة إيران ،وطأمنة قطر بإيقاف التكاليف اإلضافية للحصار .أ ّما يف
السيناريو الثالث ،وهو راجح ج ًدا ،فإن خطوط أنابيب دولفني ستواصل تصدير الغاز الطبيعي بالكميات
نفسها (مليارا قدم مكعبة قياسية يف اليوم) ألعوام عدة ،ورمبا حتى نهاية الـ  25عا ًما يف عام ،2032
وهي مدة التوريد يف االتفاقية .وتكاليف هذا السيناريو عىل قطر واإلمارات وسلطنة ُعامن من الناحية
االقتصادية أكرب بكثري من تكاليف السيناريو الثاين ،لكن كام يوضح املبحث األول من هذه الدراسة،
ال تدور سياسات خطوط أنابيب الغاز يف منطقة الخليج حول تحسني االقتصاد ،بقدر ما هي نتاج تح ّول
يف التحالفات والتو ّترات اإلقليمية.
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Forecasting Prospects for Economic Diversification and
Sustainability in the Gulf Economies, in Light of the Collapse
in Oil Prices
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ّ :ملخص
. أسئلةَ الخروج من اقتصاد الريع والتنويع االقتصادي واالستدامة يف االقتصادات الخليجية،النفط
 لتحويل االقتصادات،ويسترشف خالد الخاطر يف هذه الورقة رشوط الخروج من منوذج النمو القائم
الخليجية من اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع والتوزيع إىل اقتصادات تعتمد
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فضل عن تحويل املوارد الطبيعية الناضبة
، وتنويع النشاطات والصادرات،عىل العمل واإلنتاج
.إىل أصول يتولّد منها منو مستدام وتوظيف الصناديق الخليجية السيادية لبلوغ هذا املرام
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Abstract: The economic conditions of the past few years, which have been marked by a
collapse in oil prices, have given renewed impetus to questions on departing from the
rentier economy and embarking on economic diversification and sustainability for Gulf
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مقدمة
تواجه االقتصادات الخليجية منذ بضعة عقود تحديات جمة يف سعيها للخروج من اقتصاد الريع،
وتحقيق التن ّوع االقتصادي واالستدامة .وجددت الظرفية االقتصادية املوسومة خالل األعوام القليلة
املاضية بانهيار أسعار النفط ،االهتامم بهذه املسائل ،وأعادت طرحها عىل نحو استعجايل؛ ذلك أن
االنخفاض الحاد منذ أواسط عام  2014أ َّثر عىل نحو ملموس يف التوازنات االقتصادية القامئة يف دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ويف رافعات منوذج النمو السائد يف هذه البلدان ،وج َّدد التفكري
يف النامذج التنموية القتصاداتها.
يفرض هذا األمر استرشاف رشوط الخروج من منوذج النمو القائم ،لتحويل االقتصادات الخليجية من
اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع والتوزيع ،إىل اقتصادات تعتمد عىل العمل واإلنتاج،
وتنويع النشاطات والصادرات ،وتحويل املوارد الطبيعية الناضبة إىل أصول يتو ّلد منها منو مستدام
وتوظيف الصناديق الخليجية السيادية لبلوغ هذا املرام .من بني جميع هذه األبعاد الجوهرية ،سرنكز
يف هذه الدراسة عىل ُبعد التنويع االقتصادي ورشوط إنجاحه ،من تنمية لرأس املال البرشي وإصالح
للقطاعني العام والخاص واستدامة للنموذج التنموي.
قبل النظر يف التحديات التي يطرحها انهيار أسعار النفط ،من الرضوري أن نعود يف البداية إىل تحديد
أسباب هذا االنهيار ،وآثاره يف االقتصادات الخليجية ،والتحديات الجمة التي يطرحها يف ما يخص
النامذج التنموية الحالية .ويف مرحلة ثانية ،سنعرض املعامل األساسية لآلفاق املستقبلية إلصالح القطاع
الخاص والحد من تر ُّكز األسواق والرثوة فيه.

أول :حدود منوذج النمو الحايل يف االقتصادات الخليجية
ً
 .1أسباب انهيار أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط إىل أكرث من النصف بني أواسط عام  2014وبداية  ،2015مع تباطؤ االقتصاد
الصيني ،إىل جانب بطء النمو االقتصادي يف بلدان آسيا األخرى ،ويف أوروبا(((؛ إذ انخفض سعر مزيج برنت
من  115دوال ًرا للربميل يف حزيران /يونيو  2014إىل أقل من  50دوال ًرا للربميل يف كانون الثاين /يناير ،2015
 1عزا جيمس هاميلتون نحو  42يف املئة من االنخفاض الحاد يف أسعار النفط يف عام  2014إىل انخفاض الطلب العاملي بسبب تباطؤ
النمو يف أوروبا وأجزاء من آسيا .راجع:
James Hamilton, "Oil Price Collapse Down To Broader Demand Factors," Oilprice, 13/1/2015, accessed on
15/12/2017, at: https://goo.gl/zHLv5z
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وأصبح يراوح بني  50و 60دوال ًرا للربميل حتى انفجار فقاعة األصول يف الصني يف أيلول /سبتمرب ،2017
لينخفض إىل ما دون  50دوال ًرا للربميل ،ثم أدى رفع الحظر عن صادرات النفط اإليراين ،يف كانون الثاين/
يناير  ،2018إىل املزيد من االنهيار يف األسعار ،لتهبط إىل ما دون  40دوال ًرا للربميل يف فرتة وجيزة ،قبل
أن ترتفع وتتخطى  42دوال ًرا للربميل(((.
الشكل ()1
األحداث الجيوسياسية واالقتصادية وأسعار النفط الخام ()2016-1968

ترتيب األحداث )1( :نفاد فائض الطاقة اإلنتاجية األمريكية؛ ( )2الحظر النفطي العريب؛ ( )3الثورة اإليرانية؛ ( )4الحرب بني إيران
والعراق؛ (ِّ )5
املرجح؛ ( )6الغزو العراقي للكويت؛ ( )7األزمة املالية اآلسيوية؛ ( )8خفض أوبك
تخل السعودية عن دور املنتج ِّ
سقف إنتاجها املستهدف  1.7مليون برميل يوم ًيا؛ ( )9هجامت  11أيلول /سبتمرب؛ ( )10انخفاض فائض الطاقة اإلنتاجية؛
( )11األزمة املالية العاملية؛ ( )12خفض أوبك سقف إنتاجها  4.2مليون برميل يوم ًيا.
املصدر :البنك الدويل" ،أسعار النفط ..إىل أين؟" ،املوجز االقتصادي الفصيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،العدد 7
(متوز /يوليو  ،)2016ص  ،4شوهد يف  ،2018/6/11يفhttps://bit.ly/2y1r8c5 :

وهكذا ،تضافرت عوامل عدة أدت إىل االنخفاض الذي نشهده يف أسعار النفط؛ وهي عوامل عىل جانب
العرض ،وعوامل عىل جانب الطلب ،وعوامل توقعات مستقبلية ونفسية ،وعوامل جيوسياسية أيضً ا؛ فبعد
نحو عقد ونصف العقد من انهيار األسعار منذ أواسط مثانينيات القرن العرشين ،بدأت األسعار باالرتفاع
منذ عام 2002؛ بسبب صعود الصني والهند ودول رشق آسيا (الشكل  ،)1وبقيت مرتفعة خالل معظم
العقد املايض (أكرث من  100دوالر للربميل الواحد منذ عام )2010؛ وذلك لسببني أساسيني :ارتفاع الطلب يف
دول مثل الصني ،ونقص اإلمدادات من دول كانت مضطربة سياس ًّيا يف الرشق األوسط ،مثل العراق وليبيا.
2 Nasdaq, "Crude Oil Brent," accessed on 15/12/2017, at: https://goo.gl/XZBiFe
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ونظ ًرا إىل تأخر استجابة العرض للطلب حينئذ ،أدى ذلك إىل ارتفاع األسعار .ومع ذلك ،كانت هناك
متغريات تجري برسعة تحت السطح يف الوقت نفسه؛ إذ أ ّدى ارتفاع األسعار خالل العقد املايض إىل َح ْفز
االستثامرات الستخراج النفط من مكامن كان يصعب استخراجه منها من قبل بسبب ارتفاع التكلفة،
ونعني بذلك ،تحدي ًدا ،النفط الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية ،والنفط الرميل يف كندا((( .ويف الوقت
نفسه ،بدأ الطلب العاملي للنفط يرتاجع بسبب الركود االقتصادي يف منطقة اليورو ،والتباطؤ يف الصني
والتحسن يف تطبيق معايري الكفاءة يف استهالك الوقود يف دولة متقدمة مثل الواليات املتحدة،
وآسيا،
ُّ
إضافة إىل معاودة اإلنتاج واإلمدادات من العراق وليبيا .ويف أواسط عام  ،2014بدأت الزيادة يف العرض
تظهر يف األسواق ،وأخذ العرض العاملي يتزايد عىل نحو أكرب من الطلب((( .ويف أيلول /سبتمرب بدأت
األسعار باالنزالق ،وكانت األسواق تتوقع أن تخ ِّفض "أوبك" ( OPECتنتج  40يف املئة من اإلنتاج العاملي)
إنتاجها ل ُتعادِل العرض العاملي والطلب ،لكنها مل تفعل شيئًا يف اجتامعها يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2014
املرجح يف األسواق) عن التخيل عن حصتها يف األسواق،
وامتنعت اململكة العربية السعودية (املنتج ِّ
وأبقت أوبك عىل سقف إنتاجها عند  30مليون برميل يوم ًّيا ،وكان ذلك مفاجئًا لألسواق؛ فأ َّدى األمر إىل
تهاوي األسعار ،ليواصل نفط برنت انهياره من  80إىل  60دوال ًرا للربميل الواحد يف أواسط كانون األول/
ديسمرب  ،2014ليصل إىل ما دون  50دوال ًرا للربميل يف كانون الثاين /يناير ... 2015إلخ((( .ويعرض الشكل
( )2التغري يف حساب العرض والطلب خالل الفرتة (.)2015-2009
وهكذا ،يبدو أن حالة عدم االستقرار التي اكتنفت منطقة الرشق األوسط منذ انفجار ثورات الربيع
العريب أبقت األسعار مرتفعة فرتة أطول مام ينبغي مبوجب حقائق قوى العرض والطلب عىل أرض
الواقع ،وملّا استقرت إمدادات النفط نسب ًّيا من املناطق املضطربة سياس ًّيا يف الرشق األوسط ،ب َدت
الزيادة يف املعروض من النفط يف األسواق مفاجئة؛ فأدى ذلك إىل هبوط حا ٍّد يف األسعار.
إضافة إىل َ
عامل العرض والطلب ،كانت هناك قناة التوقعات املستقبلية بشأن الوضع العام للسياسة
النقدية يف الواليات املتحدة ،وتأثري هذا الوضع يف أسعار النفط واملعادن؛ فخالل العقد املايض ،تنامى
استخدام النفط بوصفه سلعة مالية للمتاجرة واملضاربة به يف أسواق املال .ويف ظل التوقعات بقرب
رفع أسعار الفائدة (من منطقة الصفر) يف الواليات املتحدة والخروج من السياسة النقدية التوسعية
غري التقليدية التي اتبعها االحتياطي الفدرايل األمرييك منذ انفجار األزمة املالية العاملية يف عام ،2008
مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة يف مناطق رئيسة من العامل ،مثل منطقة اليورو واليابان ،فإن ذلك
3 Brad Plumer, "The US hasn't produced this much oil since 1986," Vox, 17/11/2014, accessed on 9/2/2017, at: http://
bit.ly/1uEtKTG
4 International Energy Agency, Oil Market Report (December 2015).
5 Ibid.
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قد يؤ ِّدي إىل أمرين :أحدهام ح ْرف رؤوس األموال واملَحافظ االستثامرية وتوجيهها نحو االستثامر يف
األصول املالية ،مثل أذونات الخزينة وسنداتها(((؛ واآلخر ارتفاع سعر رصف الدوالر األمرييك ،األمر الذي
يضعف الطلب يف مناطق مستهلكة رئيسة ،مثل منطقة اليورو واليابان .وميكن إجامل عوامل انخفاض
أسعار النفط املتعلقة بالعرض يف :إنتاج الواليات املتحدة (وحدها فحسب) للنفط الصخري الذي
أدى إىل زيادة مقدارها  4ماليني برميل يوم ًّيا من النفط منذ عام (((2008؛ ومعاودة اإلنتاج يف بعض
املناطق املضطربة سياس ًّيا يف الرشق األوسط (العراق وليبيا)؛ وأخ ًريا ،حدوث تغري يف إسرتاتيجية أوبك
نحو االحتفاظ بالحصص ً
بدل من استهداف األسعار ،وهذا ما جعل األسعار أقرب إىل األسعار التنافسية.
الشكل ()2
حساب العرض والطلب ()2015-2009

املصدر :من إعداد الباحث ،استنادًا إىل بيانات وكالة الطاقة الدولية (.)2015

أما العوامل املتعلقة بالطلب ،فريجع االنخفاض يف أسعار النفط ،بحسب وكالة الطاقة الدولية
(من  20إىل  35يف املئة) ،ما بني حزيران /يونيو وكانون األول /ديسمرب  ،2014إىل انخفاض الطلب بالنظر
إىل الركود يف أوروبا ،والرتاجع الحاصل يف الصني بعد فرتة من األداء القوي ،ثم انفجار فقاعة األصول
يف أيلول /سبتمرب  ،2015والركود يف الطلب يف مناطق أخرى من العامل ،وارتفاع تطبيقات معايري الكفاءة
6 Jeffrey Frankel, "Why Are Commodity Prices Falling?" Project Syndicate, 15/12/2014, accessed on 9/2/2017, at:
http://bit.ly/1LeF6YG
7 Plumer.
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يف استهالك الوقود يف الواليات املتحدة وغريها من الدول املتقدمة ،وأخ ًريا ارتفاع سعر رصف الدوالر
األمرييك ،وهذا ما يساهم يف ضعف الطلب يف دول أخرى (مثل أوروبا واليابان)(((.
وإذا ما استمر وجود فائض يف العرض (الزيادة يف العرض والضعف يف الطلب) ،فإن األسعار لن تعاود االرتفاع
فرتة طويلة من الزمن .وتعتمد استمرارية العرض عىل عاملني(((:مدى استعداد أوبك ،واململكة العربية
خصوصا ،لخفض اإلنتاج يف املستقبل ،ومدى استجابة االستثامرات واإلنتاج النخفاض األسعار.
السعودية
ً
 .2آثار انهيار أسعار النفط يف االقتصادات الخليجية

يشري بعض الدراسات إىل أن كل ركود اقتصادي عاملي منذ السبعينيات كان يسبقه ارتفاع يف أسعار النفط
إىل الضِّ عف ،وإىل أنه يف كل مرة انخفضت فيها األسعار إىل النصف وبقيت كذلك ستة أشهر أو أكرث من
ذلك ،أ َّدى ذلك إىل َح ْفز النمو .ولذلك ،من املتوقع أن يكون تأثري انخفاض أسعار النفط الحايل إيجاب ًّيا يف
االقتصاد العاملي عمو ًما ،وإن كان هذا التأثري موسو ًما بالتباين يف ما بني الدول املصدرة والدول املستوردة،
خالل هذه الفرتة التي يعاين فيها االقتصاد العاملي ركو ًدا منذ انفجار األزمة املالية العاملية يف عام .2008
من جهة الدول املستوردة ،سيكون تأثري انخفاض أسعار النفط يف الدول املو ِّردة له ،يف أغلب الحاالت،
إيجاب ًّيا بالنسبة إىل الدول املستوردة املتقدمة (الواليات املتحدة واليابان ومنطقة اليورو) ،والدول
املتحولة (الصني والهند وإندونيسيا ...وغريها) ،وذلك من خالل ارتفاع دخل القطاع العائيل بزيادة
حقيقية يف الدخول عىل االستهالك( ،((1من خالل التوفري يف فاتورة الوقود يف املواصالت ،وغري ذلك من
استهالكات القطاع العائيل ،وانخفاض تكاليف مدخالت اإلنتاج من الطاقة يف قطاعات عدة (املواصالت
والزراعة والصناعة ،وغريها) ،وكذلك السلع النهائية التي يدخل النفط يف إنتاجها؛ مثل البرتوكيامويات
واألملونيوم والورق(((1؛ وانخفاض يف معدالت التضخم العام والجوهري(.((1
أ ّما من جهة الدول املصدرة ،فسيكون تأثري انخفاض أسعار النفط سلب ًّيا عمو ًما ،وهذا أمر يعكس
ما يحدث يف الدول املستوردة (مع أن الرت ُّكز عادة يكون يف الصادرات أكرث منه يف الواردات؛ أي
إن الدول املصدرة أكرث اعتام ًدا عىل النفط ،وأكرث تأث ًرا به) ،لكن ذلك سيكون بدرجات متفاوتة،
8 International Energy Agency, Oil Market Report (September 2014).
9 Rabah Arezki & Olivier Blanchard, "How the oil and gas boom is changing America," Vox, 2/10/2014, accessed on
9/2/2017, at: http://bit.ly/1QGG1U0
10 Ibid.
11 Deborah Gordon, "Understanding Unconventional Oil," Energy and Climate (May 2012), p. 4, accessed on
5/7/2018, at: https://goo.gl/cbor7i
12 Ibid.
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بحسب نسبة مساهمة النفط يف الناتج املحيل اإلجاميل ،ويف مداخيل امليزانيات الحكومية
يف هذه الدول.
الشكل ()3
توزيع الناتج املحيل اإلجاميل بحسب القطاعات االقتصادية يف دول مجلس التعاون ()2005-1975

املصدر:
Richard Shediac et al. "Economic Diversification: The Road to Sustainable Development," Booz & Company
at: https://goo.gl/MMjffd ,2017/12/white paper (February 2008), accessed on 15

وعمو ًما ،ستنخفض مداخيل الدول املصدرة ،وستكون ميزانياتها وحساباتها الجارية تحت ضغوط
("عجوزات") ،وكذلك أسعار الرصف يف بعض هذه الدول (روسيا وفنزويال ونيجرييا) .وهناك مخاطر
عىل االستقرار املايل ،لكنها محدودة حتى اآلن (بسبب االنكشاف والتداخل املايل والتحول يف وجهات
تدفقات رؤوس األموال) .ويف حال بقاء أسعار النفط فرتة طويلة عند  60دوال ًرا للربميل ،يشري بعض
االقتصاديني إىل احتامالت انهيار يف روسيا ،واضطرابات يف فنزويال ،وتحديات كبرية يف إيران ،وحتى يف
اململكة العربية السعودية.
من ثم ،سيكون أثر انهيار أسعار النفط قو ًّيا يف االقتصادات الخليجية التي مل ْ
تزل تعتمد عىل النفط

اعتام ًدا كب ًريا .وش َّكل هذا االعتامد يف عام  2014ما نسبته  69يف املئة من مجموع صادراتها ،و 84يف املئة

رطاخلا دشار نب دلاخ

59

استرشاف آفاق التنويع االقتصادي واالستدامة يف االقتصادات الخليجية
يف ضوء تحديات انهيار أسعار النفط

من مداخيل ميزانياتها ،و 33يف املئة من ناتجها املحيل اإلجاميل( .((1صحيح أن نسبة إسهام القطاع غري
النفطي يف الناتج املحيل اإلجاميل لدول مجلس التعاون سجلت ارتفا ًعا يف األعوام القليلة املاضية ،لكن
وتوسعه ما زاال مرتبطني ،بطرائق مبارشة أو غري مبارشة ،بالقطاع النفطي ودورة أسعار
منو هذا القطاع ّ
النفط ،من خالل آلية اإلنفاق الحكومي ،إضافة إىل ن َِسب الرت ُّكز التي مل تزل عالية يف الصادرات ،ويف
مداخيل الدول من النفط كام يوضحه الجدول (.)1
الجدول ()1
مدى انكشاف دول املجلس بفعل انخفاض أسعار النفط
البلدان األكرث
انكشا ًفا

نسبة القطاع
الهيدروكربوين إىل
الناتج

نسبة القطاع
الهيدروكربوين
إىل الصادرات

سعر النفط
التوازين
للميزانية

سنوات احتياطات
النفط عند معدالت
اإلنتاج الحالية

صناديق الرثوة
السيادية
(مليار دوالر)

البحرين

26

73

127

11

10.5

عامن

50

66

89

21

19

السعودية

45

86

84

66

762.5

الكويت

63

94

52

91

548

قطر

54

92

59

106

256

اإلمارات

39

31

81

81

1,078.5

املصدر :من إعداد الباحث ،انطال ًقا من بيانات مكتب االستشارة الدولية يف املخاطر .Global Risk Advisors

ميكن أن تتأثر دول مجلس التعاون بانخفاض أسعار النفط من خالل ثالث قنوات رئيسة .أما القناة األوىل
فهي قناة الدخل واإلنفاق التي ُت َعد قناة التأثري التقليدية واملبارشة؛ وإذا بقي سعر برميل النفط  60دوال ًرا
فرتة زمنية طويلة (املدى املتوسط فاألطول) ،فستتأثر دول مجلس التعاون تأث ًرا سلب ًّيا بدرجات متفاوتة،
وذلك بحسب درجة االعتامد عىل النفط يف الناتج املحيل اإلجاميل ويف إيرادات املالية الحكومية ،وسعر
النفط التعاديل للميزانيات الحكومية ،وقيمة االحتياطيات املتاحة لهذه الدول .وأ ّما القناة الثانية فهي قناة
تَفا ُرق الدورات االقتصادية؛ إذ إنه من تبعات استمرار انخفاض األسعار وإنتاج الوقود الصخري يف الواليات
املتحدة أن دول مجلس التعاون رمبا تصبح عىل الجانب املنحدر من الدورة االقتصادية؛ أي سيؤدي إىل
تباطؤ نسبي يف دول مجلس التعاون ،يف مقابل رواج نسبي يف الواليات املتحدة .وإذا ما حدث هذا األمر،
فسيؤجج وضع الدورة االقتصادية بني الطرفني (أي توسيع ال ُه َّوة) ،ورمبا يؤدي إىل تَفا ُرق جديد يف الدورات
االقتصادية بينهام ،لكنه هذه املرة سيكون يف عكس اتجاه التفارق الذي شهدناه يف الدورة النفطية
13 Institute of International Finance, "GCC: Strong Diversified Growth, Limited Risks," 4/5/2014, accessed on
9/2/2017, at: http://bit.ly/2l56kIL
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السابقة .وأ ّما القناة الثالثة فهي قناة سعر الرصف؛ فعند التثبيت الجامد لسعر الرصف أمام الدوالر
األمرييك ،يصبح تأثري الصدمات الخارجية ،سواء أكانت ناتجة من تقلبات أسعار النفط أم من تقلبات سعر
رصف الدوالر أمام العمالت األخرىُ ،ي َّرر بالكامل إىل االقتصادات املحلية ،حيث ال ميكن استخدام سعر
الرصف أدا ًة لتصحيح اقتصادي من أجل امتصاص الصدمات أو التخفيف من ح َّدتها؛ فهذا يعني انخفاضً ا
مواز ًيا يف مداخيل النفط بالعملة املحلية .أ ّما يف حال مرونة سعر الرصف ،فإن انخفاض قيمة العملة
املحلية أمام الدوالر األمرييك ،أو خفضها ،يعني ارتفا ًعا نسب ًّيا يف مداخيل النفط بالعملة املحلية يف مقابل
الدوالر األمرييك ،وهذا يخفف من حدة أثر انخفاض مداخيل النفط يف امليزانيات الحكومية ،ويتيح سق ًفا
أعىل لإلنفاق الحكومي ،وهذا ما من شأنه أن يدعم النشاط االقتصادي املحيل.
 .3حدود منوذج النمو الحايل يف االقتصادات الخليجية

تؤدي املستويات العالية من الرتكيز االقتصادي (انظر الشكل  )3إىل تعريض االقتصادات الخليجية
لألحداث الخارجية ،مثل التغريات يف أسعار النفط .وهذا ما يجعلها عرضة لتقلبات اقتصادية ،ميكن
التخفيف منها من خالل تنمية الصادرات ذات القيمة املضافة العالية وتنويعها .كذلك ،تسمح زﻳﺎدة
اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي بالتقليل من تأثري هذه اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت إﻰﻟ حدود دنيا ،وﺗﺤﺴﻦﻴ أداء النشاطات االقتصادية
ذات القيمة املضافة العالية.
بيد أن دول مجلس التعاون مل تتخذ الخطوات الالزمة من السياسات السليمة يف أوقات الطفرات،
للتحول من اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع والتوزيع ،إىل اقتصادات تعتمد عىل
العمل واإلنتاج وتنويع النشاطات والصادرات ،وتحويل املوارد الطبيعية الناضبة إىل أصول يتو ّلد منها
منو قابل لالستمرار يف املدى البعيد ،وأهمها رأس املال البرشي .والواقع أن منوذج النمو السائد يف دول
املجلس ما زال يعتمد يف األساس عىل مداخيل النفط التي يعاد توزيعها يف االقتصاد من خالل آلية
اإلنفاق الحكومي .وجزء من هذا اإلنفاق استهاليك متعلق بأجور املواطنني ورواتبهم يف القطاع العام،
وجزء آخر منه متعلق بإنفاق رأساميل يف مرشوعات التنمية والبنى التحتية والخدمات االجتامعية.
ويش ِّكل هذا النوع من اإلنفاق تعاقدات القطاع الخاص وأرباحه ،بينام يبقى نشاط هذا القطاع ،بعد
أربعة عقود من تصدير النفط ،يرتكز يف ثالثة مجاالت رئيسة :املقاوالت والخدمات وتجارة االسترياد
والرتويج للمن َتج األجنبي من خالل نظام الوكالة التجارية .وهو يستفيد يف ذلك من عاملني أساسيني:
أولهام اإلنفاق الحكومي الضخم يف أوقات الطفرات النفطية ،والثاين رخص عوامل اإلنتاج وكثافتها ،من
ترس ًبا من رؤوس األموال
رأس مال ومدخالت طاقة رخيصة وعاملة أجنبية قليلة املهارة يش ِّكل دخلها ّ
الوطنية إىل الخارجً ،
فضل عن أنها تُحدِث تحو ًرا خط ًرا يف الرتكيبة السكانية للمجتمع.
وبينام يسعى القطاع الخاص لتحقيق األرباح الرسيعة من الطفرات النفطية و َف ْورات اإلنفاق العام
املصاحبة لها ،و ُيع ِّزز ذلك بتوظيف عاملة أجنبية قليلة املهارة ومتدنية األجر ،نجد أن معظم املواطنني
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موظف لدى الدولة يف قطاع عام مرتهل ،قليل الكفاءة واإلنتاجية ،ويتقاىض رواتب ينفق ج َّلها يف طلب
استهاليك من مخرجات القطاع الخاص .وهكذا يستفيد هذا القطاع من اإلنفاق الحكومي بش َّقيه ،بصفة
مبارشة من اإلنفاق الرأساميل وبصفة غري مبارشة من اإلنفاق الجاري يف صورة رواتب وأجور للقطاع
العام ،تش ِّكل الح ًقا طل ًبا استهالك ًّيا عىل منتوجات القطاع الخاص .ومع الطفرات النفطية وارتفاع اإلنفاق
الرأساميل ،يذهب جزء كبري من رؤوس األموال واالستثامرات املتو ّلدة من هذه الطفرات النفطية إىل
تاجر بها دول ًّيا؛ نحو أسواق املال واألسهم والعقار ،والتوسع يف بناء األبراج واملدن
قطاع السلع غري ا ُمل َ
التَفية ،والبذخ أحيانًا ،حتى يف إنشاء البنى التحتية واملرافق العامة ،وغري ذلك من أوجه اإلنفاق التي
َّ
املتاجر بها دول ًّيا ،وال تساهم يف تنويع الصادرات ،وال يتولد منها قيم
تؤدي إىل مزاحمة قطاع السلع َ
مضافة عالية لإلنتاج ،وال منو قابل لالستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات.
املتاجر بها دول ًّيا؛
ي َّتضح لنا ،إ ًذا ،أن منوذج النمو املذكور منحاز بطبيعته إىل الرت ُّكز يف قطاع السلع غري َ
لتحقيق األرباح الرسيعة من الطفرات النفطية واإلنفاق الحكومي ،من خالل استثامر رخيص التكلفة
ومعلوم الربحية ،يعتمد عىل عاملة أجنبية متدنية األجر يف أسواق محلية شبه احتكارية ،عوضً ا عن
مخاطرة الدخول يف سوق صادرات أجنبية تنافسية تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية وابتكا ًرا وتطوي ًرا
للبقاء يف دائرة املنافسة .ونالحظ أن هذا النموذج يؤدي إىل املزيد من الرت ُّكز يف االقتصادات مع الطفرات،
وإىل انخفاض اإلنتاجية يف القطاعني العام والخاص ،كام تشري إليه دالئل كثرية(.((1

ثان ًيا :استرشاف آفاق التنويع االقتصادي والنمو املستدام
يف االقتصادات الخليجية
بنا ًء عىل ما أوضحناه آن ًفاُ ،ي َعد التنويع االقتصادي أم ًرا أساس ًّيا لالقتصادات الخليجية من أجل تعزيز تنميتها
االقتصادية ،وإيجاد فرص عمل لقوة عاملة محلية رسيعة النمو ،وكذلك لخفض مخاطر الرتكيز االقتصادي
التي تجعل االقتصاد عرضة لألحداث الخارجية ،وال سيام التغريات الحادة يف أسعار النفط؛ وذلك بفضل
تعزيز تنويع اإلنتاج ذي القيمة املضافة العالية ،وزيادة صادرات الخدمات والسلع ذات الجودة العالية.
وبينام ترتكز التنمية عىل بناء رأس املال البرشي واالبتكار والتطور التكنولوجي ،نجد أن منوذج النمو
السائد يف دول مجلس التعاون يعتمد عىل تعاضد عام َلني أساسيني :ق َّوة اإلنفاق الحكومي وكثافة
 14انظر عىل سبيل املثال :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء القطرية ،اسرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011؛ وانظر أيضً ا:
Steffen Hertog, "The Private Sector and Reform in the Gulf Cooperation Council," Kuwait Programme on
Development, Governance, and Globalisation in the Gulf States, Rsearch paper no. 30 (July 2013), accessed on
9/2/2017, at: https://bit.ly/2Lz2SQM; Tim Callen et al., "Economic Diversification in the GCC: Past, Present, and
Future," International Monetary Fund, 23/12/2014, accessed on 9/2/2017, at: http://bit.ly/1WKDW83
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خصوصا العاملة األجنبية الرخيصة .لذا ،فإن جل مخرجات هذا النمو طفرة عقارية
عوامل اإلنتاج،
ً
تصحبها زيادة غري مربرة يف عدد السكان بسبب الهجرة املفتوحة للعاملة األجنبية ،وال يتو ّلد منها
تراكم لرأس املال البرشي الوطني ،وال تطور تكنولوجي ،وال تح ُّول صناعي ،وال مساهمة يف بناء
ركود فرتة طويلة حتى تعاود
اقتصاد معريف ،وال تنويع يف الصادرات .ورمبا ينتهي األمر بفقاعة يتبعها ٌ
أسعار النفط ارتفاعها.
 .1استرشاف معامل منوذج النمو املستدام يف االقتصادات الخليجية

رئيسا للتوظيف يف البلدان الخليجية .وعالو ًة عىل ذلك ،يجري متويل نسبة
ُي َعد القطاع العام مصد ًرا ً
كبرية من التوظيف من خالل عائدات النفط املوسومة بطبيعتها بالتقلب والتعرث يف كثري من االقتصادات
العربية املصدرة للنفط.
ومبا أن النفط مورد قابل لالستنفاد ،فسوف تتضاءل عائدات النفط يف نهاية املطاف؛ لذا ،ال ميكن أن
يكون القطاع العام مصد ًرا مستدا ًما للوظائف الستيعاب القوى العاملة املتنامية .ويف املقابل ،من شأن
القطاع الخاص التنافيس أن يوفر مصد ًرا أكرث استدامة للنمو والتوظيف؛ ففي معظم االقتصادات يف
العامل ،تقود الخدمات يف القطاع الخاص إيجاد فرص العمل ،تليها الصناعات التحويلية ،مع انخفاض
حصة الزراعة يف العادة .وداخل القطاع الخاصُ ،ت َعد الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم  SMEsاملصدر
األساس إليجاد فرص العمل .ومن شأن التن ّوع االقتصادي األكرب أن يحمي االقتصادات الخليجية من
تق ّلبات سوق النفط العاملية ،وأن يدعم النمو االقتصادي حينام تنضب موارد النفط.
معي ،مقارنة بتجارب االنخفاضات السابقة يف أسعار النفط ،يف جانب
نجحت دول مجلس التعاون إىل حد َّ
واحد؛ هو بناء صناديق التح ُّوط ،وإن مل يكن نجاحها بالقدر األمثل؛ إذ كان من املمكن أن تكون القيمة
املالية لهذه الصناديق أكرب مام هي عليه اآلن ،وال سيام إذا أخذنا يف الحسبان املداخيل الضخمة التي
تح َّققت لدول املجلس بالعملة األجنبية يف أثناء ارتفاع أسعار النفط خالل الفرتة السابقة (انظر الجدول .)1
 .2التنويع االقتصادي وتجاوز الدولة الريعية

حققت دول مجلس التعاون نجاحات ال بأس بها عمو ًما من حيث التنويع ،لكنها نجاحات يف مجال
القطاع النفطي والصناعات املصاحبة له وحسب؛ أي ما ُيعرف بـ"التنويع الرأيس" ،من دون أن متتد
نجاحاتها إىل مجاالت أخرى ضمن ما ُيعرف بـ"التنويع األفقي" ،وال س َّيام يف ما يتعلق بقطاع تصنيع
وجه إىل الصادرات .وهذا القطاع هو الذي ُيبقي االقتصادات يف دائرة املنافسة العاملية .وهكذا ،فإن
ُم َّ
اقتصادات دول املجلس ما زالت منكشفة أمام صدمات أسواق الطاقة العاملية .وفشلت هذه الدول
عمو ًما ،حتى اآلن ،يف الوصول باالقتصادات إىل الحد األدىن املطلوب من التنويع وتقليص االعتامد عىل
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النفط ومداخيله ،والحد من الرت ُّكز يف الصادرات واالنكشاف أمام تقلبات األسعار .لذا ،هناك حاجة إىل
إجراء إصالحات جذرية من أجل تنويع االقتصادات الخليجية يف املدى البعيد.
الشكل ()4
توقعات التوظيف يف دول مجلس التعاون (مباليني الوافدين الجدد عىل سوق العمل)

املصدر:
International Monetary Fund, "Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries," Annual
Meeting of Arab Ministers of Finance, Manama, April 2016, p. 14.

ذكرنا آن ًفا وجود عوامل مبارشة للفشل يف تنويع االقتصادات .ومن ناحية نظرية ،ميكن القول إن التنويع
ضد طبيعة الدول الريعية ،ما مل تكن ً
دول دميقراطية؛ وسبب ذلك أن التنويع يسلب الدولة الريعية أهم
مق ِّومات بقائها واستمرارها؛ أي آلية توزيع الريع .فالريع ير ِّكز الدخل يف يد النخبة السياسية؛ ومن ثم
الرثوة والقوة ،والتوزيع الذي ُي َعد أداة سياسية لتعزيز األوضاع القامئة وتعظيم فرص البقاء يف السلطة(.((1
15 "State and Development: Production or Predation," in: Khalid R. Alkhater, "The Rentier Predatory State Hypothesis:
An Empirical Explanation of the Resource Curse," Unpublished Ph.D. Dissertation, University of California, IrvineCalifornia, 2009.
توصلنا إىل نتيجة مفادها أن "لعنة املوارد" املذكورة يف األدبيات االقتصادية (وهي عدم منو اقتصادات املوارد الطبيعية يف املدى البعيد) ،هي
بسبب تفاعل بني النظام السيايس وكثافة املوارد الطبيعية ،واللعنة يف هذا السياق مرتبطة إيجاب ًّيا بدرجة القهر السيايس Political repression؛
كام ب َّينَّا أن ذلك ُيعزى إىل تضارب يف املصالح بني الحاكم واملحكوم يف األنظمة األوتوقراطية التوريثية ،وهذا التضارب يف املصالح غري موجود يف
بدل من لعنتها .انظر يف ذلك ً
دال عىل نعمة املوارد ً
الدميقراطيات الناضجة؛ كالرنويج التي تقدِّم ً
مثال ًّ
مثل :فاروق القاسم ،النموذج الرنويجي:
إدارة املصادر البرتولية ،سلسلة عامل املعرفة ( 373الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب)2010 ،؛ مراد دياين ،حرية ،مساواة،
كرامة إنسانية :طوباوية العدالة من منظور النموذج الليربايل االسكندنايف (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
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أما التنويع ،فمن املفرتض أن يحد من الرتكز يف النشاطات االقتصادية والدخل ،وهذا يتطلب مشاركة
ًّ
مستقل عن الريع ،وعن آلية االستقطاع
رشيحة أكرب من املجتمع يف العمل واإلنتاج ،وهو يعني من ًّوا ذات ًّيا
والتوزيع السلطوية .ويف املقابل ،من املفرتض أن يؤدي التنويع إىل آلية تعتمد عىل العمل واالكتساب من
تن ّوع النشاطات اإلنتاجية؛ مثل التصنيع والخدمات والزراعة ،وغري ذلك من الحِ َرف .وقد يؤدي هذا األمر،
مع مرور الوقت ،إىل تك ُّون مجموعات ضغط تُدافع عن مصالحها يف أسواق العمل والحِ َرف املختلفة
وقطاع األعامل ،وإىل تطورات ومطالب سياسية ،وهذا ما جرى تاريخ ًّيا يف أوروبا عىل األقل(.((1
نحن ،إ ًذا ،إزاء منوذجني :منوذج قائم عىل االستخراج واالستقطاع وإعادة التوزيع ،يف مقابل منوذج يعتمد
عىل العمل واالكتساب .واإلشكالية املوروثة يف مناذج منو االقتصادات الريعية هي أن قلة تشارك يف
اإلنتاج ،وقلة أخرى تقتسم الريع أيضً ا .ويف ظل غياب التصنيع والتنويع ،أصبح األمر يعتمد بالدرجة
األوىل عىل طريقة توزيع الريع من خالل الدولة املرتبطة بالنظام السيايس والعقد االجتامعي فيها؛
فالنمو يف االقتصادات الريعية يعتمد عىل استخراج املوارد الطبيعية وبيعها يف الخارج بأقل معالجة
إنتاجية ممكنة ،حيث ال تتميز عملية استخراج املوارد الطبيعية بكثافة العمل ،بل بكثافة استخدام رأس
املال والتكنولوجيا ،والتكنولوجيا مستوردة وليست َّ
موطنة .ومن ثم ،فإن قنوات التبادل بني هذا القطاع
وباقي القطاعات االقتصادية ،تبقى ضعيفة( ،((1ويبقى هذا القطاع شبه مستقل عن باقي االقتصاد،
وال يتأثر كث ًريا مبستوى التنمية فيه.
خصوصا إطار تعزيز
لتحقيق عملية تنويع ناجحة ،ال بد من إصالح اإلطار العام إلدارة االقتصاد الكيل،
ً
االستقرار يف االقتصاد الكيل املرتكز عىل الربط بالدوالر .ويتكون هذا اإلطار من مجموعة السياسات
االقتصادية الكلية الرئيسة الثالث املستخ َدمة إلدارة الطلب الكيل :السياسة املالية والسياسة النقدية وسياسة
سعر الرصف .وال بد من مراجعة نظام الربط الجامد لعمالت دول املجلس بالدوالر األمرييك من منظور
املكسب يف مقابل التكلفة؛ فعند ربط العملة ،تُستب َعد من هذا اإلطار السياسة النقدية وسياسة سعر
الرصف ،وال ميكن استخدامهام أداتني إلدارة االقتصاد الكيل وتعزيز االستقرار فيه؛ حيث ُيث َّبت سعر الرصف
عند قيمة مع َّينة وتُسخَّ ر السياسة النقدية لتحقيق ذلك الهدف وال ميكن استخدام أي منهام ألي غرض آخر.
بهذه الطريقة ،يصبح عندنا إطار إلدارة االقتصاد الكيل بسياسة واحدة فقط؛ هي السياسة املالية.
ويف سائر دول مجلس التعاونُ ،يستخ َدم شِ ق واحد فقط من هذه السياسة؛ هو سياسة اإلنفاق الحكومي،
 16من أجل مراجعة تاريخية لهذا املوضوع ،انظر ً
مثل:
D. Acemoglu & J. Robinson, Economic Origin of Dictatorship and Democracy (Cambridge: Cambridge University
Press, 2006); D. North & R. Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History (Cambridge: Cambridge
University Press, 1973); R. Auty & A. Gelb, "Political Economy of the Resource-Abundant States," in: M. Richard
Auty (ed.), Resource Abundance and Economic Development (Oxford: Oxford University Press, 2001).
17 A. Gelb & associates, Oil Windfalls: Blessing or Curse? (New York: Oxford University Press, 1988).

رطاخلا دشار نب دلاخ
استرشاف آفاق التنويع االقتصادي واالستدامة يف االقتصادات الخليجية
يف ضوء تحديات انهيار أسعار النفط

65

وال تُستخدم السياسة الرضيبية .ويف هذه الحالة ،يصبح عندنا إطار إلدارة االقتصاد الكيل بشِ ق سياسة
اإلنفاق الحكومي فحسب .واملطلوب هو تصميم مزيج مرن من هذه السياسات االقتصادية الكلية
الثالث :املالية والنقدية والسعر رصفية؛ إلدارة الدورة االقتصادية بكفاءة ،وحتى يتم التفاعل مع كل
دورة بحسب أوضاعها ،بالزيادة أو النقصان يف كل سياسة ،بنا ًء عىل املعطيات واملتغريات االقتصادية
عىل أرض الواقع.

ثالثًا :استرشاف رشوط إنجاح التنويع االقتصادي
يف االقتصادات الخليجية
ترتكز التنمية عىل بناء رأس املال البرشي واالبتكار والتطور التكنولوجي ،بينام يعتمد منوذج النمو
يف دول مجلس التعاون عىل تعاضد عام َلني أساس َّيني :قوة اإلنفاق الحكومي وكثافة عوامل اإلنتاج
(خصوصا العاملة األجنبية الرخيصة) .وعىل دول املجلس عمو ًما ،تب ِّني منوذج يقوم عىل تنويع الصادرات
ً
وجه إىل الصادرات ،من خالل البدء بإيجاد الحوافز لرتكيم رأس املال البرشي
وقيادة قطاع تصنيعي ُم َّ
الوطني وتحقيق التطور التكنولوجي والصناعي وتب ِّني برامج دعم وحامية للصناعات الوليدة والحد من
النمو املرتكز عىل كثافة عوامل اإلنتاج ،من عاملة أجنبية قليلة املهارة ورؤوس أموال ،وهو النموذج
املنحاز إىل التوسع املفرط يف قطاع األصول عىل حساب قطاع التصدير.
بالتوازي مع إصالح اإلطار العام لتعزيز االستقرار يف االقتصاد الكيل ،ال بد من إجراء إصالحات يف جانب
العرض أيضً ا؛ وال بد من تنويع القاعدة اإلنتاجية ومصادر الدخل بعي ًدا من القطاع الهيدروكربوين
والصناعات املصاحبة له وريعه .وال شك يف أن تنويع هياكل اإلنتاج هو تح ٍّد بعيد املدى يتطلب ،يف
إيجاز ،ثالثة عنارص :تنمية رأس املال البرشي وإصالح القطاع العام وإصالح القطاع الخاص والحد من
تركزات األسواق والرثوة فيه.
 .1تنمية رأس املال البرشي

إن تراكم رأس املال البرشي هو العنرص األهم والتحدي األكرب يف عملية التنمية وتن ّوع االقتصادات؛
ألن التنمية وحدها ال تكفي؛ ففي كثري من دول العامل الثالث ،ال يوجد نقص من الجامعات ،وال من
املتخ ِّرجني فيها ،وال من املرافق التعليمية واملختربات  ...ونحو ذلك .ويف املقابل ،يوجد قدر مقبول نسب ًّيا
من تنمية رأس املال البرشي ،لكنه ال يصل إىل الحد األدىن أو الزخم املطلوب لتكوين قاعدة تنطلق
منها عملية تنويع ناجحة؛ أي ال يصل هذا القدر إىل الكتلة الحرجة من تركيم رأس املال البرشي التي
تضع االقتصاد عىل مسار التنمية الذاتية املرتفع .وسبب ذلك حدوث انحرافات تعرقل تركيم رأس

66

الكتـاب الثالث 2018 -
تاسارد

املال البرشي؛ من ج َّراء عوامل ُج ُّلها مرتبط بإضعاف الحافز لإلقبال عىل جودة التعليم وطلب املعرفة
واكتساب املهارات وبناء القدرات ،إضافة إىل عدم التمكني الذي يرجع إىل تق ُّلص الفرص يف االقتصاد
وضعف دور القطاع الخاص يف التنمية ويف توظيف املواطنني عمو ًما ،كام يرجع إىل كرب حجم القطاع
العام وترهله والبطالة املق َّنعة فيه ،وطلب الريع والرصاع عليه ،ورصاع مجموعات املصالح ،والفساد
واملحسوبيات والوالءات وسوء اإلدارة وضعف الحوكمة والرقابة  ...وغري ذلك من علل االقتصاد الريعي.
إن الرتكيز عىل جانب العرض ال يكفي لبناء رأس املال البرشي؛ ففي دول العامل الثالث ،كث ًريا ما يكون
مصدر االنسداد من جانب الطلب؛ إذ ينخفض الطلب عىل التعليم الجيد وبناء القدرات إذا كان العائد
املتو َّقع عليهام منخفضً ا؛ لذلك ،فإن تركيز دول مجلس التعاون ،امللحوظ حال ًّيا ،عىل جانب العرض يف
عملية تنمية رأس املال البرشي مصريه الفشل إذا استمر إهامل جانب الطلب يف عملية تركيم رأس
املال البرشي( .((1وإن مل يكن األمر كذلك ،فأين يذهب املتخ ِّرجون يف الجامعات الوطنية واملتخ ِّرجون يف
حضت إىل دولنا؟ أيذهبون إىل قطاع عام ريعي ،مرتهل ،كبري العدد،
الجامعات األجنبية الرفيعة التي اس ُت ِ
وصد يف
قليل الكفاءة واإلنتاجية ،تع َّدى مرحلة التش ُّبع يف بعض الدول ،أم إىل قطاع خاص احتكاري ُم َ
وجه العاملة الوطنية؟
إذا كانت مصادر الطلب عىل رأس املال البرشي تتمثل بالقطاعني العام والخاص ،فاملطلوب ،إ ًذا ،هو
إصالح هذين املصدرين.
 .2إصالح القطاع العام

ميثّل القطاع العام أكرب مصدر لتوفري الوظائف للقوة العامة الوطنية يف دول مجلس التعاون ،و ُيعد
توظيف املواطنني يف القطاع العام اآللية األساسية واألعم إلعادة توزيع الريع بني مواطني هذه الدول؛
فبموجب العقد االجتامعي الخليجي تلتزم الدولة بتوفري وظائف للمواطنني ،لكن القطاع العام وصل إىل
(خصوصا يف الدول األكرث كثافة سكانية) ،وأصبح كبري العدد ،وتدنَّت كفاءته وإنتاجيته؛
مرحلة التش ُّبع
ً
ولذلك أصبح من املطلوب رفع كفاءته وإنتاجيته وتعزيز الحوكمة فيه؛ من أجل إيجاد حافز ٍ
كاف
لدى الشباب وتنمية قدراتهم والتمكني لهم .وأ َّول رشوط إصالح القطاع العام هو أن يبدأ من رأس
املؤسسة؛ وذلك من خالل توافر النزاهة والكفاءة واملالءمة أو واألهلية يف رئيس املؤسسة ،وربط
الثواب والعقاب باإلنتاجية.
 18من أمثلة ذلك :التنافس يف بناء الجامعات واملؤسسات التعليمية واستحضارها ،واسترياد األبحاث معها والباحثني واملعلمني واملختربات،
وعقْد املؤمترات التي قد تغلب عليها السمة االحتفالية ،وقد ال تكون فيها مساهامت علمية تُذ َكر بالنسبة إىل املواطنني؛ ذلك أن املعرفة
والتكنولوجيا ال تُس َت ْو َردان ،ولكنهام تُستَن َبتان و ُتن ََّميان.
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يتطلب تحديث إطار اإلدارة يف القطاع العام مزي ًدا من التوفيق بني القدرات واالختصاص والكفاءة،
ومتط ّلبات اإلدارة يف مؤسسات القطاع العام وطبيعة عملها .وهذا األمر نفسه يتطلب د ْفع الكفاءات
الوطنية املتخصصة من املتخرجني يف الجامعات يف جميع املستويات نحو املواقع القيادية يف القطاع
العام ،والتمكني لها ،وإال فلن تكون هناك جدوى الستحضار الجامعات واملؤسسات التعليمية األجنبية
الرفيعة وإنفاق مليارات الدوالرات يف هذا الشأن؛ ألن عدم متكني الشباب املؤهل والكفاءات يرسل
رسالة خاطئة إىل الشباب واألجيال الناشئة.
تطبيق أكرب ملعايري السوق يف بيئة العمل ،وهذا أمر مهم يف جذب
يف السياق نفسه ،هناك حاجة إىل
ٍ
القدرات الوطنية الشابة وتنميتها ،ويف تركيم الخربات الوطنية يف املستوى األعىل ،وإيجاد تد ّفقات
إيجابية بالنسبة إىل سائر االقتصاد .أما إذا كانت قيادة املؤسسة ركيكة ،مرتبكة ،ضعيفة ،غري متم ّكنة،
خصوصا بناء القدرات الوطنية ،وتوجد سق ًفا
فإنها تُفسد املؤسسة كلها وتعرقل تك ُّون رأس املال البرشي،
ً
َي ُح ُّد من تك ُّون القادة والكفاءات الوطنية ال ميكنها تجاوزه؛ ألنها ترى أن الكفاءات الوطنية قد تُش ِّكل
تهدي ًدا الستمرارها وبقائها يف املنصب وبقاء من يخلفها ،ورمبا كانت ال تنسجم مع طبيعتها وتحقيق
أهدافها ،فيرتتَّب عن ذلك منع تك ُّون رأس املال البرشي وإعاقة تراكم الخربات الوطنية وح ْرف الجهد
واملوارد البرشية عن النشاطات اإلنتاجية إىل النشاطات االستحواذية وطلب الريع(.((1
 .3إصالح القطاع الخاص والحد من تركُّز األسواق والرثوة فيه

إذا كانت اقتصادات دول املجلس تعاين الرتكزات يف املوارد الطبيعية وقلة التنويع ،فللقطاع الخاص
الخليجي دور كبري يف ذلك؛ لكونه مصا ًبا بالرتكز وقلة التنويع يف نشاطه أيضً ا .وانعكس ذلك بقدر
من الرتكزات والتش ّوهات عىل األسواق ،وتكوينات لب ًنى احتكارية فيها؛ فبعد عقود من االستفادة من
تصدير النفط ،ما زال نشاط القطاع الخاص يرت َّكز يف ثالثة مجاالت رئيسة (املقاوالت وتجارة االسترياد
والرتويج للمنتوج األجنبي من خالل نظام الوكالة التجارية والخدمات) .ويف أثناء عقود من التوسع غري
املنظم والالمحدود ،عرب النشاطات االقتصادية والقطاعات املختلفة وتجارة االسترياد والرتويج ،تك َّونت
تركزات اقتصادية ورأساملية عرب رشائح ضيقة من األفراد والعائالت يف املجتمع ،بعضها عىل ارتباط وثيق
بالنخب السياسية ،متكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة ،ومن تكوين شبكات مصالح واسعة
ومتداخلة مع النخب السياسية ،وأصبحت تُش ِّكل موانع دخول لكثري من النشاطات أمام املستثمرين
َصعب منافستها .والواقع أن منو القطاع
الجدد ،وتغ ِّذي تكوينات احتكارية وإمرباطوريات لرجال أعامل ت ُ
ُ
19 Jonathan Isham et al., "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political
Economy of Economic Growth," The World Bank Economic Review, vol. 19, no. 2 (2005), pp. 141-174; James A. Robinson
et al., "Political Foundations of the Resource Curse," Journal of Development Economics, vol. 79, no. 2 (2006), pp. 447-468.

68

الكتـاب الثالث 2018 -
تاسارد

خصوصا ،وما تجود
الخاص يعتمد اآلن ،أكرث من أي وقت مىض ،عىل الدولة ،وعىل آلية اإلنفاق الحكومي
ً
به الحكومات من عقود ومرشوعات عىل قطاع األعامل .ويبدو أن هذه العالقة الكينونية  -التط ّفلية
من قطاع األعامل املعتمد عىل الدولة ،تزداد ق َّوة مع الرواج وخالل فرتات الطفرات النفطية؛ فمعظم
طفرات القطاع الخاص األخرية كان بسبب اإلنفاق الحكومي يف القطاع غري النفطي واالستهالك الحكومي
النهايئ ،كام أن جز ًءا كب ًريا ج ًّدا من إنفاق القطاع العائيل االستهاليك ُي َّول من خالل األجور التي تدفعها
الدولة .ويف هذا السياق ،يقول هرتوغ إن الحكومات الخليجية كانت دامئًا تتخذ سياسات ُمحابية
للرأسامليني وطبقة التجار ،ومل تشهد املنطقة تأميامت كام حدث يف الجمهوريات العربية(.((2
وهكذا ،ميكن أن تعتمد االقتصادات الخليجية سياسات صناعية ضمن إطار شامل إلصالح القطاع الخاص؛
فالسياسة الصناعية هي ،يف نهاية املطاف ،سياسة اقتصادية سليمة .ومن متط ّلبات هذه السياسة
املوجهة إىل القطاع الخاص الحد من تركزات األسواق والرثوة ،وذلك من خالل َس ِّن قوانني مكافحة
ّ
االحتكار وتنفيذها ،عىل أسس تضمن كفاءة األسواق وحقوق املستهلك وتكافؤ فرص املستثمرين ودعم
التنافسية محل ًّيا وخارج ًّيا .وهذا كله يدفع نحو التنويع .أ ّما االحتكار ،فيكرس الرتكز واألوضاع القامئة.
املطلوب ،إذاً ،قطاع خاص تنافيس دينامي يساهم يف التطور التكنولوجي ،ويف تنويع االقتصاد وإيجاد
فرص عمل للمواطنني ،أو دفع رضيبة .ومن الرضوري أيضً ا التح ّول من منو يعتمد عىل كثافة عوامل
اإلنتاج ،إىل الرتكيز عىل االبتكار والتكنولوجيا وتطويرها ،وبناء رأس املال البرشي؛ فتوظيف املواطنني
يستدعي ذلك .ويشري هرتوغ إىل أن توظيف املواطنني سوف يحد من أرباح القطاع الخاص يف املدى
القريب ،لكنه سوف يق ِّويه يف املدى البعيد ،وسوف يق ِّوي قدرته التفاوضية للحفاظ عىل مصالحه .أ ّما
توزيع مجتمعية ،وسيكون هو أ َّول
يف الوقت الراهن ،فسيبقى القطاع الخاص خاض ًعا لتهديد سياسات
ٍ
ضحاياها يف األزمات.
املوجه إىل القطاع الخاص ،عمو ًما ،أم ًرا أساس ًّيا؛ بوضع برامج لتطوير تقنيات اإلنتاج
يظل تقييد الدعم ّ
وتحقيق اخرتاقات يف أسواق التصدير والتنويع وتوظيف املواطنني .كام أن التصنيع مهم من أجل
التنويع ،ويف هذا السياق نذكر إسرتاتيجيتني لدعم التصنيع والتنويع :األوىل هي اتباع سياسة صناعية
موجهة نحو صادرات مستج َّدة ،والثانية هي اتّباع سياسة سعر رصفية داعمة لإلنتاج يف قطاع
قوية ّ
املتاجر بها دول ًّيا يف االقتصاد عمو ًما؛ فمن دون سعر رصف تنافيس ومستقر ،ال ميكن عمل ًّيا تحريك
السلع َ
االستثامرات والكفاءات اإلدارية ّ
موجهة
الخلقة يف قطاع السلع َ
املتاجر بها؛ ومن دون سياسة صناعية ّ
نحو الصادرات ،لن تكفي سياسة سعر الرصف لتحقيق التنويع .ومع التقدم يف عملية تنويع الصادرات،
ينبغي توخِّ ي سياسات سعر رصفية أكرث مرونة ،من أجل َح ْفز الصادرات ودعم التنافسية؛ فالعملة
20 Hertog.
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ورس نجاح االقتصادات
الوطنية الرخيصة يف إمكانها مساعدة قطاع الصادرات التقليدي وغري التقليديُّ ،
ذات النمو املرتفع هو املزج بني هاتني السياستني.

خامتة
تتميز أسعار النفط بشدة تق ُّلبها مقارنة بباقي السلع األولية ،وال س َّيام أن النفط كث ًريا ما ُيستخ َدم – أكرث
من السلع األولية األخرى – ألغراض االستثامر املايل والتح ُّوط واملضاربة( .((2وستكون أرضية األسعار
يف املستقبل هي سعر نفط أوبك ،وسيكون السقف هو سعر النفط الصخري ،من  70إىل  80دوال ًرا؛
إذ من املتو َّقع أن تستقر األسعار عند هذا املستوى يف املدى املتوسط حتى عام  .2019ومع أخذ
مسار أسعار العقود اآلجلة للنفط ومتوسط التنبؤات يف الحسبان ،تتو َّقع مؤسسات دولية عدة( ((2أن
السوق لن تستعيد توازنها حتى عام  2020عىل أقل تقدير .وحينام تفعل ذلك ،سيكون سعر التوازن
يف نطاق بني  53و 60دوال ًرا للربميل .ولو بقيت أسعار النفط عند  60دوال ًرا للربميل لفرتة طويلة
(يف املدى املتوسط أو البعيد) فستتأثر دول مجلس التعاون ،وميكن أن يكون ذلك من خالل ثالث قنوات
عبا عنها بـــتفارق الدورات االقتصادية مع الواليات
رئيسة :قناة الدخل واإلنفاق ،وقناة السياساتُ ،م َّ ً
املتحدة ،وقناة سعر الرصف .ومن ا ُملتو َّقع أن تكون هناك عجوزات يف امليزانيات عند مستويات اإلنفاق
الحالية يف حال بقاء األسعار تحت السعر التعاديل للميزانيات ،وسيش ِّكل ذلك تحد ًيا الستمرارية اإلنفاق
ً
ضغوطا عىل برامج اإلنفاق االجتامعي التي تب َّنتها دول مجلس التعاون بعد
الحكومي ،ورمبا يفرض
انفجار ثورات الربيع العريب .لكن دول املجلس ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية ميكنها التأقلم مع هذه
وتحمل انخفاض أسعار النفط.
األوضاع ُّ
من أجل ذلك ،من املهم لالقتصادات الخليجية عدم خفض اإلنتاج ملحاولة التأثري يف األسعار .ولعل
انخفاض أسعار النفط يأيت بنتائج ظ َّلت َ
منتظرة؛ من قبيل ضبط اإلنفاق العام والحد من اإلرساف
والتبذير ،بل الفساد أحيانًا ،ودفع دول املجلس نحو التنويع بالرضورة ،وإجراء اإلصالحات املطلوبة يف
املجال االقتصادي ويف املجاالت األخرى املختلفة أيضً ا .ومن تبعات استمرار انخفاض األسعار أنه رمبا
يؤدي إىل تباطؤ نسبي يف دول مجلس التعاون يف مقابل رواج نسبي يف الواليات املتحدة ،ورمبا يؤدي
ذلك إىل تَفا ُرق جديد يف الدورات االقتصادية بينهام .ويأيت رفع أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة ،يف
وقت غري مالئم لدول مجلس التعاون املقبلة عىل تباطؤ ،وهي ليست يف حاجة إىل رفع أسعار الفائدة
اآلن .لكن البنوك املركزية الخليجية سوف ت َّتبع خطوات االحتياطي الفدرايل األمرييك عىل أي حال
 21البنك الدويل" ،أسعار النفط ..إىل أين؟" ،ص .3
 22املقصود :البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،واإلدارة األمريكية ملعلومات الطاقة ،ووحدة معلومات اإليكونوميست.
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ويف األوضاع كلها ،كام عمدت إىل ذلك تاريخ ًّيا ،سواء أكان ذلك مالمئًا ألوضاع اقتصاداتها املحلية أم مل
يكن مالمئًا لها .وعند التثبيت الجامد لسعر الرصف أمام الدوالر األمرييكُ ،ي َّرر تأثري الصدمات الخارجية
ً
كامل إىل االقتصادات املحلية .وإنْ حصل انخفاض يف مداخيل النفط من الدوالر األمرييك ،يف هذه الحالة،
فإنه يعني انخفاضً ا مواز ًيا يف مداخيل النفط بالعمالت املحلية لدول مجلس التعاون .أ ّما إنْ كانت أسعار
الرصف مرنة ،فإن انخفاض قيمة العملة املحلية أمام الدوالر األمرييك أو خفضها (ميكن أن يكون ذلك من
خالل الربط بأسعار النفط) سيعني ارتفا ًعا نسب ًّيا يف مداخيل النفط بالعمالت املحلية يف مقابل الدوالر
األمرييك؛ أي توافر املزيد من األموال لإلنفاق يف االقتصادات بالعملة املحلية ،وهو ما يخ ِّفف من ح َّدة
تأثري انخفاض مداخيل النفط يف امليزانيات ،ويف النشاط والنمو االقتصاد َّي ْي بوجه عام.
معي ،مقارنة بتجارب االنخفاضات السابقة يف
أ ّما من حيث التنويع ،فنجحت دول املجلس إىل حد َّ
أسعار النفط ،يف جانب واحد؛ هو بناء صناديق التحوط ،لكنها فشلت يف ما عدا ذلك عمو ًما؛ فشلت يف
الوصول باالقتصادات إىل الحد األدىن املطلوب من التنويع ،ويف تقليص االعتامد عىل النفط ومداخيله،
ويف الحد من الرت ُّكز يف الصادرات ،ويف تج ُّنب االنكشاف أمام تقلبات األسعار .ويبقى تراكم رأس املال
البرشي هو العنرص األهم والتحدي األكرب يف عملية التنمية وتنويع االقتصادات؛ ذلك أن الرتكيز عىل
جانب العرض ال يكفي لبناء رأس املال البرشي؛ ففي دول العامل الثالث ،كث ًريا ما يكون مصدر االنسداد
يف جانب الطلب؛ إذ إن الطلب عىل التعليم الجيد وبناء القدرات واكتساب املهارات ،ينخفض إذا كان
العائد املتو َّقع عليها منخفضً ا .وهكذا ،يكون املطلوب إصالح مصد َري جانب الطلب ،وهام القطاعان
العام والخاص :إصالح القطاع العام الكبري الحجم الذي وصل إىل مرحلة التش ّبع ،لرفع كفاءته وإنتاجيته
من أجل إيجاد حافز ٍ
كاف لدى األجيال الناشئة لتنمية قدراتهم والتمكني لهم؛ وإصالح القطاع الخاص
للح ِّد من تر ُّكز األسواق والرثوة فيه ،وإيجاد قطاع خاص تنافيس متن ّوع يساهم يف تنويع الصادرات
والدخل والتحول التكنولوجي ،وإيجاد فرص عمل للمواطنني.
وأخ ًريا ،تظل سبل االقتصاد القائم عىل املعرفة أيضً ا من أبرز سبل تنويع االقتصادات الخليجية ،مبا يعنيه
ذلك من استثامر يف األصول الالمرئية ،من تعليم وتكوين وبحث علمي وابتكار  ...إلخ؛ فمن شأن االبتكار
أن يسمح لالقتصادات الخليجية بإيجاد قيمة اقتصادية ضمن سالسل قيمة أو صناعات أو قطاعات
جديدة ،بوصفها عوامل مح ِّركة للنمو االقتصادي .وهكذا ،يبقى ًّ
مهم ج ًّدا أن تنجح االقتصادات الخليجية
يف املستقبل يف االنتقال نحو توليد اإلنتاج القائم عىل االبتكار؛ وهذا يعني أنه يجب البدء يف إعداد األرضية
وتحديد املتطلبات األساسية واألسس التي يقوم عليها اقتصاد االبتكار ،ضمن مسار شامل ومتكامل للتحول
االقتصادي .ومن شأن هذا األمر تعزيز عملية تنويع االقتصادات الخليجية يف املستقبل؛ إذ يكمن ُبعد آخر
مهم القتصاد املعرفة يف كون املعرفة ال تُن َتج فحسب ،لكنها تُص َّدر أيضً ا .وأصبح تصدير املعرفة والخدمات
من السامت األساسية للتجارة العاملية ،سواء يف ما يخص حقوق املؤلِّف أو العالمات التجارية أو الخدمات
املهنية والتقنية للرشكات أو تصميم املنتوجات أو تنظيم العملية اإلنتاجية  ...وغريها.
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مروان قبالن

اكتشافات الغاز الطبيعي رشق املتوسط
استرشاف الفرص والتحديات الجيوسياسية

The Eastern Mediterranean Natural Gas Discoveries

Forecasting Geopolitical Opportunities and Challenges

 وزيادة االعتامد عليه العتبارات مرتبطة،تبوء الغاز مكانة مرموقة بني مصادر الطاقة
ّ  مع:ملخص
 ازدادت أهمية منطقة رشق املتوسط بعد االكتشافات الغازية،بالبيئة والتكلفة االقتصادية
، وقربص،أساسا بني مرص
 واملوزّعة،املهمة التي شهدتها خالل السنوات القليلة املاضية
ً
 يستكشف مروان قبالن يف هذه الورقة الرهانات. وسورية، وفلسطني، ولبنان، وتركيا،وإرسائيل
حدتها نتيجة حالة عدم االستقرار وضعف
ّ  والتي تزداد،الجيوسياسية لهذه االكتشافات الغازية
 ويخلص. يف ضوء وجود عدد من الرصاعات املزمنة أو الحديثة النشأة،إمكانات التعاون بني بلدانها
 ينبغي لدولها التفكري عىل أساس إقليمي؛ وهو ما،إىل أنه يك يصبح الغاز نعمةً عىل املنطقة
ّ ما دام الكيان الصهيوين مستم ًرا يف سياساته االستعامرية؛ لتظل،ال ميكن أن تقوم له قامئة
."منطقة رشق املتوسط من هذا املنظور "منطقة الفرص الضائعة
 املناطق، خطوط أنابيب الغاز، الغاز الطبيعي، حوض الشام، رشق املتوسط:كلامت مفتاحية
.االقتصادية الحرصية
Abstract: With gas assuming a prominent place among energy sources and with
the increasing reliance upon it for environmental and economic cost considerations,
the importance of the Eastern Mediterranean region has grown following major gas
discoveries in the last few years, which are mainly distributed between Egypt, Cyprus,
Israel, Turkey, Lebanon, Palestine, and Syria. In this paper, Marwan Kabalan explores the
geopolitical challenges of these gas discoveries, which are exacerbated by instability and
weak cooperation between the countries concerned, given the existence of a number of
chronic or emerging conflicts. Kabalan concludes that in order for gas to become a blessing
for the region, its countries should think on a regional basis. This is impossible as long
as the Zionist entity continues its colonial policies, making the Eastern Mediterranean
region continue, from this perspective, as the "region of missed opportunities."
Keywords: Eastern Mediterranean, Levent basin, Natural Gas, Gas Pipelines, Exclusive
Economic Zones, EEZ.
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مقدمة
تبحث هذه الورقة يف الوضع الطاقوي ملنطقة رشق البحر األبيض املتوسط ،يف ضوء االكتشافات الغازية
أساسا
املهمة التي شهدتها خالل السنوات القليلة املاضية ،سوا ٌء منها تلك املؤ ّكدة أو املحتملة ،واملوزّعة ً
بني مرص وقربص وإرسائيل وتركيا ولبنان وفلسطني وسورية ،وتسعى ملحاولة استرشاف تأثرياتها السياسية
أسس جيوسياسية بني
املستقبلية يف ضوء احتدام التنافس اإلقليمي ،وعودة أجواء الرصاع القائم عىل ٍ
القوى الكربى واإلقليمية ،بعد أكرث من عقدين عىل انحسارها نتيجة انتهاء الحرب الباردة.
ومع تب ّوء الغاز مكانة مرموقة بني مصادر الطاقة ،وزيادة االعتامد عليه العتبارات مرتبطة بالبيئة
والتكلفة االقتصادية ،ازدادت أهمية منطقة رشق املتوسط بعد االكتشافات الغازية الكربى فيها .ويتوقع
لذلك أن يحتدم التنافس عليها ليس بني دول املنطقة املعنية فحسب ،بل نتيجة دخول قوى كربى
من خارج املنطقة ذات مصلحة فيها ،إ ّما ألسباب استثامرية وتجارية مثل رشكات النفط الكربى ،وإما
ألسباب جيو اقتصادية (مرتبطة بتنامي احتياجات دول االستهالك التي باتت تعتمد عىل الغاز بوصفه
رئيسا من مصادر الطاقة ،وتسعى لتنويع مصادرها ،وتشمل هذه الفئة معظم دول االتحاد
مصد ًرا ً
األورويب املرتهنة يف أكرثها للغاز الرويس) ،أو ألسباب جيوسياسية ،مرتبطة بسعي بعض القوى العاملية
الستمرار الهيمنة عىل منابع الطاقة وطرق إمدادها ،بوصفها أدوات سيطرة سياسية ،إضاف ًة إىل أهميتها
االقتصادية والتجارية (وتشمل هذه الفئة روسيا خاصة ،وكذلك الواليات املتحدة األمريكية).
وتزداد أهمية االكتشافات الغازية األخرية يف حوض املتوسط نتيجة حالة عدم االستقرار وضعف
إمكانات التعاون بني بلدانها ،يف ضوء وجود عدد من الرصاعات املزمنة أو الحديثة النشأة ،مثل
الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،والرصاع الرتيك  -القربيص  -اليوناين ،والرصاع يف سورية .وقد غدت املنطقة
يف العقود األخرية متثل واحد ًة من بؤر الرصاعات الكربى يف العامل؛ كام أنّ العديد من دولها يصنف
اليوم يف عداد الدول الفاشلة أو الضعيفة أو املنهارة .يضع ّ
كل ذلك تحديات كربى أمام إمكانية
االستغالل األمثل لالكتشافات الغازية يف منطقة رشق املتوسط ،ويضعها من جهة أخرى يف قلب
الرصاعات اإلقليمية والدولية الجارية فيها .وإذا أخذنا بعني االعتبار تنامي األزمات التي تته ّدد
اإلمدادات الطاقية عرب العامل ،وترك ّز إنتاج الغاز واحتياطاته عىل املستوى العاملي يف عد ٍد محدود من
البلدان ،ال س ّيام أنّ ما يقرب من  60يف املئة من إجاميل احتياطيات الغاز التقليدية ا ُملثْبتة يف العامل
يرتكز يف أربع بلدان (روسيا ،وإيران ،وقطر ،وتركامنستان) ،أدركنا حجم الضغوط واملخاوف التي
تحيط بعمليات استخراج الغاز الطبيعي ومشاريعه وتصنيعه حول العامل .ففي أعقاب ثورات الربيع
العريب يف عام  ،2011واحتجاجات "امليدان األورويب"  Euromaidanيف كييف يف عام  ،2013واحتدام
التنافس اإلقليمي يف رشق املتوسط ،ظهر "قوس جديد من عدم االستقرار" ميت ّد من شبه الجزيرة
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العربية وساحل الشام إىل روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة؛ أي املناطق التي تقع فيها أكرب
احتياطات الغاز يف العامل(((.
تناول عدد من الدراسات الحديثة بعض هذه الجوانب املهمة من العالقة بني اقتصاد الغاز واعتبارات
السياسة الدولية واإلقليمية((( ،واملخاوف الجيوسياسية التي تتو ّلد منها ،بالنظر إىل املوقع الجغرايف
لالحتياطيات ،والبنية التحتية الالزمة الستغاللها وتصديرها ،وتحديات التكاليف املتعلقة برضورة
التعاون بني البلدان املجاورة ،والعالقة السياسية بني املستوردين الرئيسني للغاز واملنتجني؛ ومن الواضح
أنّ العديد من هذه العوامل يجعل هذا املوضوع مع ّق ًدا ويكتيس أهمي ًة كربى ،ويحتاج إىل مزيد
من البحث والدراسة.
بنا ًء عليه ،تسعى هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء عىل أهم االكتشافات الغازية يف منطقة
رشق املتوسط خالل السنوات القليلة املاضية ،وعىل التوترات املحيطة بها ،والتي من شأن هذه
االكتشافات أن تؤدي إىل تفاقمها ،أو العكس .فبالنظر إىل القيود االقتصادية والتقنية لالستغالل
والتصدير ،قد يتحول الغاز إىل عامل يغري قواعد اللعبة  ،Game changerمبعنى أنّ من شأنه أن
يضع عىل عاتق البلدان الرشق أوسطية املتوسطية املتجاورة التزا ًما برتابطها وبرضورة تكاملها،
ثم التحرك صوب تسوية العالقات املع ّقدة تقليد ًيا بينها ،يف اتجاه تعاونٍ أكرب عىل املستوى
ومن ّ
االقتصادي عىل األقل .لكن األمور قد تذهب ،كام أرشنا ساب ًقا ،يف اتجاه معاكس أيضً ا ،بحيث يؤدي
اكتشافات هذه الرثوات الطارئة عىل بيئة املنطقة السياسية واالقتصادية إىل تفاقم ح ّدة الرصاعات
اف لديها نزاعات عديدة مزمنة ً
والخالفات بني أطر ٍ
أصل ،مع األخذ بعني االعتبار مواقف الدول
واألطراف من خارج اإلقليم ،والتي لديها مصالح واهتاممات باملنطقة .وللقيام بذلك ،تبدأ هذه
الورقة بتقييم االكتشافات الغازية املهمة يف رشق املتوسط بداية من عام  .2009ثم تطرح عد ًدا
من الرهانات واإلشكاالت املتعلقة بتحديد "املناطق االقتصادية الحرصية" ،واالستغالل ،والتصدير.
1 Luca Franza, Dick de Jong & Coby van der Linde, "The Future of Gas: The Transition Fuel?" in: Silvia Colombo,
Mohamed El Harrak & Nicolò Sartori (eds.), The Future of Natural Gas Markets and Geopolitics (Lenthe/ The Netherlands:
European Energy Review, 2016), p. 34.
2 Aad Correljé & Coby van der Linde, "Energy Supply Security and Geopolitics: A European Perspective," Energy
Policy, vol. 34, no. 5 (March 2006), pp. 532-543; Paul Stevens, Transit Troubles: Pipelines as a Source of Conflict, A
Chatham House Report (March 2009), accessed on 26/5/2018, at: https://goo.gl/L23fdm; Amy Myers Jaffe & Meghan
L. O'Sullivan (eds.), The Geopolitics of Natural Gas: Report of Scenarios Workshop of Harvard University's Belfer Center
and Rice University's Baker Institute Energy Forum, Belfer Center & Energy Forum (July 2012), accessed on 26/5/2018,
at: https://goo.gl/PWgsGK; Brenda Shaffer, "Natural Gas Supply Stability and Foreign Policy," Energy Policy, vol. 56
(May 2013), pp. 114-125.
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قبل أن تعمد إىل محاولة استرشاف الرهانات الجيوسياسية املتعلقة بهذا الوضع الطاقوي الجديد،
سواء بالنسبة إىل بلدان املنطقة ،أو بالنسبة إىل الجهات الدولية املهتمة بها.

والت خريطة
أولً  :اكتشافات الغاز يف رشق املتوسط وتح ّ
الطاقة يف الرشق األوسط
يكتيس الغاز الطبيعي أهمية كربى يف العامل اليوم .إذ أصبح يع ّد يف عام  2015ثالث مصدر للطاقة الحرارية
األكرث استخدا ًما يف العامل بنسبة  21.6يف املئة من الطاقة األولية ،مبارش ًة بعد النفط ( 31.7يف املئة)،
والفحم ( 28.1يف املئة) .وتنمو حصة الغاز يف مزيج الطاقة  Energy mixبرسعة (إذ مل يكن يتجاوز
نسبة  16يف املئة فقط يف عام ً ،)1973
فضل عن زيادة كربى حصلت يف إنتاجه يف جميع أنحاء العامل،
إذ زاد إنتاجه بنسبة تزيد عىل  195يف املئة خالل الفرتة  ،2016-1973وعىل  23.5يف املئة خالل الفرتة
 .2016-2006وقد تعزز ذلك أكرث عرب استغالل الغاز غري التقليدي ،مثل الغاز الصخري وغريه .وبعد أن
شهد انخفاضً ا خالل الفرتة  ،2014-2010ارتفع استهالك الغاز الطبيعي العاملي مج ّد ًدا منذ عام ،2015
مدفو ًعا بتزايد الطلب يف الصني وأوروبا واليابان التي أخذت تستغني عن محطات توليد الطاقة بالفحم
أو الطاقة النووية وتتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي ،ألسباب مرتبطة بالبيئة واالتفاقيات الناظمة
لها مثل اتفاقية باريس للمناخ لعام  ،2015أو ألسباب متصلة باألمن والسالمة ،والتي ازداد اإلحساس
بالحاجة إليها بعد الكارثة التي تعرضت لها منشأة فوكوشيام النووية إلنتاج الطاقة الكهربائية يف اليابان
عام  .(((2011ويتوقع خالل العقدين املقبلني أن يتزايد امليل إىل إحالل الغاز الطبيعي محل املصادر
األخرى يف إنتاج الطاقة الكهربائية (انظر الشكل .)1
ويف عام  ،2016ارتفعت االحتياطيات العاملية املؤكدة من الغاز الطبيعي ،وف ًقا لرشكة بريتيش برتوليوم،
بنسبة  18يف املئة عام كان عام  ،2006و 51يف املئة عام كان عام  .1996أ ّما جغراف ًيا ،فتقع  42.5يف املئة
من االحتياطيات العاملية من الغاز يف منطقة الرشق األوسط .ومتتلك إيران وروسيا وقطر وحدها 48.3
يف املئة من االحتياطيات العاملية(((.
وخالل العقد األخري ،بدأت منطقة رشق البحر األبيض املتوسط ،التي يطلق عليها "حوض الشام"
 ،Levantine Seaتكتسب أهمي ًة متزايدة يف مجال الغاز بعد االكتشافات الكربى التي حصلت فيها؛
إذ تحتوي ،وفق تقديرات "هيئة املسح الجيولوجي األمريكية"  ،US Geological Survey, USGSعىل
3 BP Statistical Review of World Energy (June 2017), pp. 26-35.
4 Ibid.
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 3400مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي .وإذا كان وجود الغاز الطبيعي معرو ًفا منذ أم ٍد بعيد يف رشق
املتوسط ،فإنّ هذه التوقعات مل تتأكد ّإل مع بداية األلفية الجديدة .فحتى عام  ،2009كان احتياطي
تم
املياه العميقة املحاذية ملنطقة الدلتا يق ّدر بنحو  1400مليار مرت مكعب فحسب من أصل  1840مليا ًرا ّ
تحديدها عىل اإلجامل ،وكانت احتامالت اكتشافات جديدة تبدو منخفضة((( .ولكن يف عام  ،2010كشفت
هيئة املسح الجيولوجي األمريكية عن أهمية االحتياطيات البحرية القابلة لالستغالل يف "حوض الشام" من
خالل حفر املياه العميقة التي تتجاوز  1500مرت((( ،وهي احتياطيات غاز مهمة يتشارك فيها لبنان ومرص
وسورية واملناطق الفلسطينية املحتلة يف عام  1967وإرسائيل وقربص (انظر الخريطة .)1
الشكل ()1
االنتقال التدريجي يف مزيج الوقود ()2035-1965

املصدر:
BP, BP Energy Outlook: 2017 edition, accessed on 25/5/2018, at: https://goo.gl/RaJWcs

تبي يف عام  2009أنّ حقل "تامار"  Tamarيحتوي
وقد ب ّينت الدراسات االستقصائية نتائج ملموسة؛ إذ ّ
عىل  283مليار مرت مكعب من الغاز ،ويحتوي حقل "ليفياثان"  Leviathanيف عام  2010عىل ( 623مليار
5 Pasquale de Micco, "The Prospect of Eastern Mediterranean Gas Production: An Alternative Energy Supplier for
the EU?," European Parliament/ Directorate-General For External Policies, Policy Department (April 2014), accessed on
25/5/2018, at: https://goo.gl/JRHGs6
6 The U.S. Geological Survey, "Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern
Mediterranean," World Petroleum Resources Project (March 2010), accessed on 26/5/2018, at: https://goo.gl/NAwDh6
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مرت مكعب) ،ويحتوي حقل "أفرودايت"  Aphroditeيف عام  2011عىل ( 129مليار مرت مكعب) ،من
دون احتساب آفاق أخرى ،مبا فيها  252مليار مرت مكعب يف املنطقة البحرية لحقل "دانيال" .(((Daniel
ويف آب /أغسطس  ،2015اكتشفت الرشكة اإليطالية "إيني" Ente Nazionale Idrocarburi, ENI
قبالة ساحل مرص أكرب حقل إلنتاج الغاز رشق املتوسط ،وهو حقل "ظهر"  Zohrالذي يحتوي عىل 850
مليار مرت مكعب من الغاز (انظر الجدول .)1
شجعت هذه االكتشافات الجديدة عىل تعزيز جهود التنقيب يف املنطقة؛ ما أعطى دف ًعا قو ًيا يف املنطقة
القربصية املجاورة التي ت َّبي احتواؤها عىل كميات ضخمة من الغاز الطبيعي (انظر الخريطتني  2و.)3
ورغم أنّ اإلمكانيات التقديرية الكلية لهذه االكتشافات تبقى متواضع ًة نسب ًيا عىل الصعيد العاملي (قارن
ً
مثل حقل غاز الشامل /بارس الجنويب املشرتك بني قطر وإيران والذي يحتوي عىل نحو  50ترليون مرت
مكعب من الغاز والذي يع ّد األكرب يف العامل) ،فإنها تبقى مع ذلك مهمة عىل نحو ملحوظ فيام يتعلق
بإمكانية تحويل املشهد اإلقليمي للطاقة ،عرب توفري آمن إلمدادات الطاقة ،والح ّد من االعتامد عىل
واردات الطاقة بالنسبة إىل دول املنطقة ،إضاف ًة إىل تأثري ذلك يف العالقات البينية بني بلدان املنطقة.
منتجا ومص ّد ًرا ً
مهم للغاز منذ أواخر القرن العرشين ،قبل
ومن بني هذه البلدان ،تتميز مرص بأنها كانت ً
أن تتحول إىل مستورد ٍ
صاف له يف السنوات األخرية .وتقدر احتياطيات مرص املثبتة من الغاز الطبيعي
أكرث من  2100مليار مرت مكعب .وقد وضع تقييم أمرييك يف أيار /مايو  2010املتوسط التقديري للغاز
الطبيعي القابل لالسرتداد من الناحية التقنية يف حوض دلتا النيل يف مرص عند مستوى  6310مليارات
مرت مكعب ،معظمها يف البحر ،أي ما يقرب من ثالثة أضعاف االحتياطيات املؤكدة الحالية للبالد.
وأحدث ما توصلت إليه مرص ،يف آب /أغسطس  ،2015هو حقل "ظهر" الذي يع ّد أكرب حقلٍ جرى
اكتشافه يف حوض البحر األبيض املتوسط الذي يق ّدر بحواىل  850مليار مرت مكعب ،وعىل بعد  6كم
فقط من الحدود البحرية بني مرص وقربص(((.
بالنسبة إىل إرسائيل ،تر ّددت الرشكات العاملية الكربى يف مجال الطاقة بداي ًة يف التعامل معها؛ إذ كانت تع ّد
النتائج املحتملة افرتاضية ج ًدا ،كام أنها كانت تخىش أن يؤدي التعامل معها إىل اإلرضار بعالقاتها بالدول
العربية الكربى يف إنتاج النفط والغاز ،والتي كانت تجمعها بها مصالح اقتصادية كربى تفوق بكثري ما قد
7 "Weekly Overview on Eastern Mediterranean Natural Gas Matters | Natural Gas Europe," Tekmor Monitor, January
22, 2016, accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/NyF2ZX
 8هذا االكتشاف الهائل للغاز ،من الناحية املنظورة ،له آثار محتملة يف الخطط املتعلقة بتحويل احتياطيات الغاز يف حقول "ليفياثان"
و"أفرودايت" املجاورة ،وكالهام ال يزال ينتظر التنمية .انظر يف ذلك:
Ayla Gürel, "Eastern Mediterranean Gas: Source of Prosperity for the Region?," in: Colombo, El Harrak & Sartori (eds.), p. 117.
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)1( الخريطة
حقول الغاز املتنازع عليها يف رشق البحر األبيض املتوسط

:املصدر
"The disputed gas fields in the eastern Mediterranea," Al Jazeera, 7 March 2017, accessed on 27/5/2018, at:
https://goo.gl/qsAMcd

)1( الجدول
أهم االكتشافات الغازية يف منطقة رشق البحر املتوسط
تاريخ االكتشاف

Bcm إجاميل املوارد املتوسطة

حقل الغاز

2009

280

""تامار

2010

620

""ليفياثان

2011

140

""أفرودايت

2015

850

""ظهر

:املصدر
European Parliament/ Directorate - General for External Policies, "Energy: a shaping factor for regional
stability in the Eastern Mediterranean?" (Brussels: The European Parliament, 2017), accessed on 25/5/2018,
at: https://goo.gl/AvuEFM
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الخريطة ()2
خريطة االكتشافات الغازية يف رشق املتوسط

املصدر":هيئة املسح الجيولوجي األمريكية" USGS؛ رشكة "نوبل إنريجي Noble Energy؛ "إدارة معلومات الطاقة األمريكية" .EIA

تجنيه من تعاونها مع دولة االحتالل؛ ولذلك تعاملت إرسائيل مع رشكة أمريكية تدعى "نوبل إنريجي"(((،
وهي التي اكتشفت تبا ًعا حقيل "تامار" و"ليفياثان".
جرى اكتشاف حقل "تامار" عىل بعد  90كم غريب حيفا ،يف كانون الثاين /يناير  ،2009من جانب تحالف
يضم الرشكة األمريكية نوبل إنريجي  ،Noble Energyوالرشكات اإلرسائيلية "إيرسامكو" ،Isramco
رشكات ّ
تضم
و"ديليك"  ،Delekو"أفرن"  ،Avnerو"دور"  .Dorويف أواخر عام  ،2010اكتشفت رشاكة مامثلة ّ
تأسست رشكة "نوبل إنريجي"  Noble Energyيف عام  1932ويوجد مقرها يف هيوسنت بوالية تكساس ،وتتمتع بخربة عميقة يف مجال
9
ّ
الحفر ،وتعمل يف خليج املكسيك وخليج غينيا وجزر املالوين.
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رشكتي "نوبل" و"ديليك" حقل "ليفياثان" ،عىل بعد  50كم غرب "تامار" .وقد ازداد احتياطي "ليفياثان"
الذي ق ّدر يف البداية بـني  509و 538مليار مرت مكعب ،إىل  620مليار مرت مكعب(.((1
الخريطة ()3
مناطق وعقود الغاز يف رشق البحر األبيض املتوسط

املصدر:
Tareq Baconi, "Pipelines and Pipedreams: How the EU can support a regional gas hub in the Eastern
Mediterranean," European Council On Foreign Relations, April 21th, 2017, accessed on 26/5/2018, at:
https://goo.gl/e6fUd9

وبداي ًة من عام  ،2013ع ّوض حقل "تامار" عن استرياد الغاز املرصي ،ومن املتوقع أن يضمن ،مع االكتشافات
السابقة ،االكتفاء الذايت من الغاز إلرسائيل ،وما ال ّ
يقل عن نصف إنتاجها من الكهرباء .وقد أنتجت إرسائيل
10 "Israel's Leviathan gas reserves estimate raised by 16 pct," Reuters, July 13, 2014, accessed on 27/5/2018, at:
http://reut.rs/U1kqJJ
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الخريطة ()4
تقسيم مناطق الغاز يف رشق البحر األبيض املتوسط

املصدر.Ibid :

 7.6مليارات مرت مكعب من الغاز يف عام  ،2014و 9.7مليارات يف عام  ،2015وميكن أن يتجاوز إنتاجها 20
مليار مرت مكعب سنو ًيا بداية من عام  .2018كام بدأ استغالل حقل "ليفياثان" الذي يتوقع أن ينتج يف الربع
سيتم تصدير جز ٍء كبري منها(.((1
األول من عام  2019حواىل  16مليار مرت مكعب يف السنةّ ،
11 Gürel, pp. 120.
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الخريطة ()5
حقول الغاز البحرية اإلرسائيلية الرئيسة

املصدر:
David Wurmser, "The Geopolitics of Israel's Offshore Gas Reserves," Jerusalem Center for Public Affairs,
April 4, 2013, accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/BAkcfQ

ويف عام  ،2011كانت رشكة "نوبل إنريجي" األمريكية أ ّول من اكتشف الغاز قبالة السواحل القربصية يف
حقل "أفرودايت" ،الذي تقدر احتياطاته بـ  127.4مليار مرت مكعب من الغاز .وألنّ حقل "أفرودايت"
يضمن لقربص اكتفاءها الذايت من الغاز الطبيعي (حواىل مليار مرت مكعب سنو ًيا) ،ويق ّدر اإلنتاج
القابل للتصدير من  70إىل  110مليارات مرت مكعب ،فقد كان الهدف األويل هو تسييل الغاز يف ميناء
فاسيليكوس  Vassilikosوبيعه للبلدان اآلسيوية .بيد أنّ الحفر مل يسمح بإيجاد ما يكفي من الغاز
لتغطية تكاليف مصنع لتسييل الغاز بقيمة  15مليار دوالر أمرييكً ،
فضل عن الوضع غري املستقر يف
املنطقة بسبب النزاعات ذات الطابع السيايس بني دول املنطقة ،أو االختالف عىل الحصص ومناطق
االستثامر للحوض الغازي يف رشق املتوسط ،األمر الذي سنعود إليه الح ًقا.
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الخريطة ()6
املنطقة االقتصادية الخالصة اللبنانية

املصدر:
"Total strengthens its position in the Mediterranean region by entering two exploration blocks offshore
Lebanon – TOTAL," press release, TEKMOR Monitor, February 9, 2018, accessed on 27/5/2018, at: https://
goo.gl/R8uGTH

يضم
تم اكتشاف حقل "كاليبسو"  Calipsoخالل أعامل حفر نفذها تج ّمع رشكات ّ
ويف شباط /فرباير ّ ،2018
"إيني" اإليطالية و"توتال" الفرنسية ،يف منطقة بحرية شامل غرب الجزيرة .وقالت رشكة "إيني" إنّ هذا
االكتشاف واعد ويؤكد امتداد مساحة مامثلة لحقل ُ
"ظهر" املرصي داخل "املنطقة االقتصادية الخالصة"
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ثم يف مناخ االستثامر يف
لقربص( .((1ومع انهيار أسعار النفط التي أثرت أيضً ا يف أسعار الغاز ،ومن ّ
النفط والغاز ،كان هناك تحول نحو فكرة الجدوى األكرب من التصدير إىل األسواق اإلقليمية ،مثل
مرص( .((1وهناك مشكلة أخرى تعرتض استغالل حقل "أفرودايت" وهي استمرار عدم وجود اتفاق
لتوحيد االستغالل بني قربص وإرسائيل(.((1
تم تحديده يف عام  2000مع إرسائيل إىل البحر؛ ما تس ّبب
بالنسبة إىل لبنان ،مل ميتد "الخط األزرق" الذي ّ
يف نزاع عىل  860كم 2من املياه .ويبلغ مجمل مساحة املياه اإلقليمية اللبنانية حواىل  22ألف كم ،2تشكل
تم تقسيم
املساحة املتنازع عليها مع إرسائيل حواىل  4يف املئة من مساحة املياه اإلقليمية اللبنانية .وقد ّ
املساحة املتنازع عليها إىل عرش مناطق أو بلوكات ميثل البلوك  9أحد تلك املناطق (انظر الخريطة .)6
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يتضمنه هذا الجزء من املتوسط بحواىل  96ترليون قدم
مكعبة؛ وهي ثروة ميكن أن تساعد لبنان يف ّ
حل جزء من دينه العام .وقد تم تقسيم الرثوة النفطية يف
املياه إىل  10بلوكات ،لكن االستثامر بها ّ
ظل متوق ًفا منذ أعوام ،وذلك بسبب األوضاع السياسية الداخلية
يف لبنان( .((1ويف كانون الثاين /يناير  ،2017وبعد اتفاق القوى السياسية اللبنانية عىل تقاسم املنافع،
أعلنت الحكومة اللبنانية فتح  5مناطق بحرية أمام املستثمرين لتقديم عروضهم ،وهي البلوكات
تم منح تراخيص للتنقيب عن النفط واإلنتاج يف
( .)10-9-8-4-1ويف كانون األول /ديسمرب ّ ،2017
البلوكني  4و 9لرشكات "توتال الفرنسية" (بنسبة  40يف املئة) ،و"إيني اإليطالية" (بنسبة  40يف املئة)،
و"نوفاتك" الروسية (بنسبة  20يف املئة) ،عىل أساس حفر أول برئ يف البلوك  4يف عام  .((1(2019وهو
ما أثار غضب إرسائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك الذي يحاذي حدود مياهها اإلقليمية(.((1
وح ّذرت إرسائيل حينها لبنان من التنقيب عن النفط يف البلوك التاسع ،لري ّد لبنان بأنّ البلوك التاسع
يقع يف مياهه اإلقليمية ،وأنّ ترسيم الحدود الذي جرى بني قربص وإرسائيل غري قانوين( .((1ويف كانون
األول /ديسمرب  ،2017بدأ الجيشان اللبناين واإلرسائييل مفاوضات غري معلنة برعاية األمم املتحدة لرتسيم
الحدود البحرية .بيد أنّ القرار اإلرسائييل ببناء جدار عىل طول الحدود الربية أخرج هذه املفاوضات عن
مسارها؛ ليربز حزب الله يف صدارة املشهدً ،
قائل إن ما جرى يقدم م ّرب ًرا إضاف ًيا لعدم تخ ّليه عن سالحه.
" 12اكتشاف الغاز يف حقل قبالة قربص يشبه حقل ُظهر" ،رويرتز ،2018/2/8 ،شوهد يف  ،2018/5/26يفhttps://goo.gl/t5eRsD :
13 Gürel, p. 125.
14 Ibid.
 15مليس عايص" ،خريطة الرصاع عىل الرثوات النفطية يف رشق البحر املتوسط ،العريب الجديد ،2018/2/18 ،شوهد يف  ،2018/5/26يف:
https://goo.gl/zyByXg
16 "Total strengthens its position in the Mediterranean region".
 17عايص.
 18املرجع نفسه.

86

الكتـاب الثالث 2018 -
تاسارد

أما بالنسبة إىل األرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،1967فقد حصلت رشكة "بريتش غاز"  BGيف غزة
يف عام  1999عىل رخصة من السلطة الفلسطينية الستكشاف إسفني األرايض الفلسطينية الواقعة يف
منطقة وسط بني املياه اإلرسائيلية واملرصية .وتو ّفر الرخصة املمت ّدة م ّدة  25عا ًما لرشكة "بريتش
غاز" الحق يف استكشاف املنطقة وتطوير حقول الغاز وبناء البنية التحتية الالزمة .ويف العام التايل،
قامت الرشكة الربيطانية بحفر برئين ناجحتني عىل مسافة نحو  30كم قبالة قطاع غزة ،وهي أوىل
االكتشافات الغازية يف منطقة رشق البحر األبيض املتوسط بعد مرص( .((1ومتتلك رشكة "بريتش غاز"
نسبة  90يف املئة من هذا الحقل؛ وسوف تنخفض حصتها إىل  60يف املئة إذا ق ّرر "صندوق االستثامر
الفلسطيني" و"رشكة املقاولون املتحدون" مامرسة خياراتهم ،ليحتفظ الح ًقا األول بنسبة  30يف املئة
والثانية بنسبة  10يف املئة عىل التوايل(( ((2انظر الخريطة .)7
بيد أنّ جميع أعامل استغالل الغاز الفلسطيني البحري توقفت منذ ّ
تول حامس السلطة يف عام .2007
ودعم أمريكيني ،مفاوضات مع إرسائيل يف أيلول /سبتمرب 2013
وبدأت السلطة الوطنية الفلسطينية ،برعاي ٍة ٍ
حول إمكانية قيامها بتطوير محتمل للحقل .وميكن أن يح ّقق هذا االستغالل  1.6مليار مرت مكعب من
ثم
تم تصديق اتفاق ترشين األول /أكتوبر  2013بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية .ومن ّ
الغاز فيام لو ّ
يحل ّ
فإنّ الغاز املستخرج ميكن أن ّ
محل النفط الذي متنحه دولة قطر إلنتاج الكهرباء يف القطاع( .((2ويف
الوقت الذي ّ
يظل فيه قطاع غزة يعيش حال ًة من االنهيار الكاريث يف األوضاع املعيشية واالقتصادية بفعل
العدوان اإلرسائييل املستمر عليه واألزمات التي تعصف بأكرث من مليوين فلسطيني يعيشون فيه ،ويف
ظل حالة االنقسام الفلسطينيّ ،
ّ
تظل إمكانية بدء استثامر حقيل غاز "غزة مارين" معلقة(.((2
ثم تح ّولها إىل رصاع مسلح بالوكالة عن قوى
أما سورية ،فقد أدى اندالع الثورة فيها عام ّ ،2011
إقليمية ودولية مختلفة ،إىل تأخر العمل عىل مرشوعات االستكشاف والتنقيب يف مياهها اإلقليمية؛
إذ فرضت الدول الغربية عقوبات عىل الحكومة السورية ،بسبب استخدام القوة املفرطة يف قمع
املتظاهرين ،بعضها يف قطاع الطاقة .كام انسحبت رشكات غربية عديدة من قطاع التنقيب وإنتاج
الطاقة السوري بعد تحول الثورة إىل نزاع مسلح واسع النطاق ابتدا ًء من منتصف عام  .2012ويف ترشين
األول /أكتوبر  ،2013و َّقعت سورية مع روسيا اتفا ًقا ،عن طريق رشكة سويوزنفتغاز ،Soyuzneftegaz
الستكشاف  2190كم 2يف البلوك رقم  2من "املنطقة االقتصادية الخالصة" السورية ،بني بانياس
19 Offshore Technology, "Gaza Marine Gas Field," accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/1MdWwS
20 Ibid.
21 Ibid.
 22جهاد عويص" ،غاز غزة املخنوق  ...االحتالل واالنقسام مينعان االستثامر يف حقلني بحريني" ،العريب الجديد ،2018/2/17 ،شوهد يف
 ،2018/5/26يفhttps://goo.gl/uzzKt1 :
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الخريطة ()7
حقل "غزة مارين"

املصدر:
European Parliament/ Directorate - General for External Policies, Energy.

وطرطوس؛ وقد بلغت مدة العقد  25عا ًما ،بتكلفة أولية مقدارها  100مليون دوالر ،تقدمها الرشكة
الروسية(ّ .((2إل أن الرشكة ج ّمدت املرشوع بسبب تزايد حدة القتال يف سورية ،قبل أن تعود الحكومة

السورية إىل تأكيد أنّ الرشكة الروسية ستبارش عمليات االستكشاف يف املياه السورية مطلع عام ،2019
للبدء يف استثامر احتياطيات سورية من الغاز يف رشق املتوسط التي تقدرها الحكومة السورية بـ 1250
مليار مرت مكعب ،موزع ًة عىل خمسة بلوكات(.((2

" 23دمشق توقع اتفا ًقا ً
ضخم مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز" ،امليادين ،2013/12/25 ،شوهد يف  ،2018/5/26يف:
https://bit.ly/2xjVhmB
24 "Syria to start offshore energy exploration in early 2019 -oil minister," Reuters, December 13, 2017, accessed on
27/5/2018, at: https://goo.gl/zDHYFo
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ثان ًيا :رهانات تحديد "املناطق االقتصادية الخالصة" واستغالل
حقول الغاز وتصديره
ّ
تظل الرصاعات السياسية الطويلة األمد إحدى السامت املميزة ملنطقة رشق البحر املتوسط ،والرشق
األوسط عمو ًما ،وتعد النزاعات الحدودية البحرية املعقدة جز ًءا منها ،ويقع بعضها خارج اآلليات
املعتادة لتسوية املنازعات البحرية الدولية ،بسبب سيطرة سياسات القوة عىل تفكري نخبها وسلوكها،
ويربز هذا عىل نحو خاص يف النزاع الحدودي البحري اللبناين مع إرسائيل ،والذي بدأ منذ عام 2007
يف إرشاك قربص فيه أيضً ا .كام تربز مشكلة أخرى يف قربص حيث يتواجه القبارصة اليونانيون واألتراك
بسبب تقسيم الجزيرة منذ التدخل العسكري الرتيك عام  .((2(1974ويبقى الرصاع العريب  -اإلرسائييل
العامل الرئيس لعدم االستقرار يف املنطقة نتيجة إنكار إرسائيل حقوق الفلسطينيني ليس يف إنشاء دولة
فحسب ،بل حرمانهم أيضً ا من فرص استثامر ثرواتهم الطبيعية ،مبا فيها النفط والغاز ،من خالل الحصار
الذي تفرضه عىل قطاع غزة ،واعتداءاتها عىل ما قد ميثل يف حال نشوء دولة فلسطينية يف املستقبل
"مناطق اقتصادية حرصية" خاصة بالفلسطينيني فيه.
وتتضاعف ح َّدة هذه اإلشكاالت عىل اعتبار أنها ال تتع ّلق بتحديد "املناطق االقتصادية الحرصية" فحسب،
بل تتع ّداها إىل إلزامية التعاون بني هذه البلدانً ،
رشطا رضور ًيا لتحقيق أفضل استغالل ممكن لحقول الغاز
املستكشفة .إذ يتط ّلب بدء عمليات استغالل الغاز استثامرات كربى ،تبدأ مع أشغال التنقيب الضخمة،
ثم بناء خطوط أنابيب الغاز ،وعند االقتضاء ،محطات تسييل الغاز( .((2وعىل الرغم
والحفر يف املياه العميقةّ ،
من أنّ رشكات النفط معتادة العمل يف بلدانٍ غري مستقرة ،أو تلك التي ال تتوافر فيها بيئة قانونية مشجعة،
أو يف حال توافرها ،يكون إنفاذ القانون أم ًرا نسب ًيا وتقريب ًيا فيها ،فإنّ ح ًّدا أدىن من االستقرار واألمن وسيادة
القانون ّ
ثم يف منح تراخيص االستغالل.
يظل رضور ًيا ،ال سيام يف تعريف "املناطق االقتصادية الخالصة"(ّ ،((2
وتظل إحدى الخصائص املميزة للبحر األبيض املتوسط أنه ّ
ّ
مسط ٌح مايئ ضيقٌ ج ًدا بالنسبة إىل البلدان
املتشاطئة يك تتم ّكن من استيفاء حدود منطقتها االقتصادية الخالصة حتى  200ميل بحري ،كام هو
منصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار( ،((2والتي وضعت أيضً ا منهجية لتعيني الحدود
25 Gürel, p. 126.
" 26الغاز الطبيعي املسال"  Liquefied natural gas, LNGهو غاز طبيعي متّت معالجته وإسالته بالتربيد ،بغرض تخزينه ونقله.
" 27املنطقة االقتصادية الخالصة"  ،Exclusive Economic Zone, EEZالتي تأيت ضمن "اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار" ،هي
منطقة بحرية متارس عليها دولة ما حقو ًقا خاصة يف االستغالل واستخدام مواردها البحرية .انظر يف ذلك ً
مثل:
United Nations, Law of the Sea, Part V – Exclusive Economic Zone, Articles 55,56.
 28أق ّرت الجمعية العامة لألمم املتحدة "اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار"  ،CNUDMمبوجب القرار رقم ( )3067الذي اعتمدته
وتنص االتفاقية عىل عدد من املفاهيم التي ظهرت يف القانون العريف مثل "املياه اإلقليمية"،
األمم املتحدة يف  16ترشين الثاين /نوفمرب ّ .1973
وأسس محكمة دولية لقانون البحار.
البحرية،
املوارد
الستغالل
العامة
املبادئ
ّد
د
ح
كام
و"املنطقة االقتصادية الحرصية" ،و"الجرف القاري".
ّ
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وحل النزاعات .ولذلك ّ
ّ
يظل من األفضل إبرام اتفاقيات بني بلدين أو ثالث بلدان متجاورة لتحقيق أقىص
صعب عىل األقل؛ بالنظر إىل طبيعة
عائد ممكن من استغالل الحوض الغازي ،وهو أم ٌر غري ممكن أو
ٌ
عالقات الجوار القامئة يف املنطقة ،واحتدام حجة التنافس الخارجي عليها.
وعىل اعتبار أنّ عدة بلدان يف حوض رشق البحر األبيض املتوسط قد أصدرت إعالنات من جانب واحد
بشأن استغالل ثرواتها الغازية ،فإنّ الخريطة الطاقوية يف املنطقة ال تزال غري مكتملة املالمح .فقد و ّقعت
قربص اتفاقيات مع مرص عام  ،2003ومع إرسائيل عام  ،2010ومع لبنان عام  ،2007رغم أنّ بريوت مل تص ّدق
عليها .كام أنّ القاعدتني الربيطانيتني "أكروتريي" و"ديكيليا"( ((2املوجودتني يف قربص لديهام منطقة بحرية
خاصة بهام ،فإنهام ال متتلكان "منطقة اقتصادية خالصة" ،وتقترص نشاطاتهام حرص ًيا عىل املجال العسكري.
ومع اكتشافات الغاز الكربى يف "حوض الشام" ،برز النزاع املحتدم بني لبنان وإرسائيل عىل منطقة بحرية
ثالثية مساحتها  860كم2؛ ذلك أنّ االحتياطيات التي ت ّدعيها إرسائيل متت ّد إىل املياه اللبنانية( .((3وقد
خصوصا بعد اتفاق ترسيم الحدود االقتصادية بني إرسائيل
اندلع النزاع الحدودي البحري بني الطرفني
ً
تم ترسيمها يف االتفاق
وقربص يف كانون األول /ديسمرب  ،2010عندما احتج لبنان عىل أنّ املناطق التي ّ
املذكور "تقضم" جز ًءا من "املنطقة االقتصادية الخالصة" الخاصة به( .((3إضافة إىل ذلك ،رفضت إرسائيل،
يف ترشين األول /أكتوبر  ،2013اقرت ًاحا أمريك ًيا للتسوية ،ألنّ االقرتاح يعطي لبنان ثلثي املنطقة املتنازع
عليها ،يف حني أعطى إرسائيل الثلث الثالث.
وال يوجد يف الوقت الحايل اتفاق لتعيني الحدود البحرية بني إرسائيل ومرص ،رغم أنّ الطرفني يشرتكان
يف استكشاف مناطقهام الساحلية .ومع ذلك ،ميكن أن تنشأ هذه املشكلة يف مرحلة معينة من
بأي تحرك رسمي ،فإنه قد تم تقديم
االستكشافات .وعىل الرغم من عدم قيام الحكومات املرصية ّ
مطالبات تحتج عىل قيام إرسائيل باستخراج غاز موجود يف عمق مياه املنطقة االقتصادية الخالصة
املرصية( .((3ومن شأن ترسيم الحدود البحرية بني مرص وإرسائيل أن يكون معق ًدا إىل ح ٍّد ما ،ال س ّيام
بالنظر إىل أفق قيام دولة فلسطينية يف املستقبل من شأنها أن تكون لها حدود بحرية مع مرص وقربص
تم إنشاؤهام يف
" 29أكروتريي"  Akrotiriو"دكليا"  Dhekeliaمنطقتان فيهام قواعد عسكرية ذات سيادة بريطانية عىل جزيرة قربصّ ،
عام  ،1960وتعدّان من أقاليم ما وراء البحار الربيطانية .تقع قاعدة "أكروتريي" (قاعدة السيادة الغربية) يف جنوب غرب قربص ،بينام تقع
قاعدة "دكليا" (قاعدة السيادة الرشقية) يف رشقها.
;30 Matt Nash, "Is Israel stealing Lebanon's gas?" Now, 8 July 2013, accessed on 5/4/2018, at: https://bit.ly/2LywPkC
Jean Aziz, "Will Offshore Gas Spark New Lebanon-Israel Conflict?," Al-Monitor, July 10, 2013, accessed on 5/4/2018, at:
https://almon.co/ax7
31 Adnan Mansour, Letter from the Minister for Foreign Affairs and Emigrants of Lebanon addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations (UN Doc. 2082. 11D), 20 June 2011, accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/uhp22j
32 Fahmi Huwaidi, "Israel's plunder of Egyptian gas must be investigated," Middle East Monitor, December 13, 2013,
accessed on 5/4/2018, at: https://goo.gl/xxHpxa
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وإرسائيل .ويف مثل هذه الحالة ،من املرجح أن يتطلب تحديد "املنطقة االقتصادية الخالصة" الخاصة
بفلسطني مراجعة االتفاقيات الحدودية الحالية بني مرص وقربص وإرسائيل ،ال سيام أنه مع نشوء دولة
ثم،
تضم غزة لن تعود هناك حدود بحرية يف البحر األبيض املتوسط بني مرص وإرسائيل؛ ومن ّ
فلسطينية ّ
فأي اتفاقية يف هذا الصدد بني البلدين بخصوص "املنطقة االقتصادية الخالصة" ستصبح الغية؛ وهو ما
ّ
يعني بروز نزاعات جديدة يف املستقبل تطرح تحديات مفتوحة عىل جميع االحتامالت(.((3
من جه ٍة أخرى ،تأزّمت العالقات بني تركيا وإرسائيل منذ أزمة سفينة "مايف مرمرة" عام  ،2010حني
اعرتضت إرسائيل السفينة التي كانت متجه ًة لكرس الحصار عىل غزة ،وقتلت عد ًدا من الناشطني األتراك
عىل متنها ،وما تالها من تجميد للحوار السيايس رفيع املستوى بني البلدين ،وتعليق التعاون العسكري،
وتخفيض التمثيل الدبلومايس املتبادل إىل مستوى السكرتري الثاين .ومع ذلك ،فقد استمرت العالقات
التجارية بني البلدين يف التوسع ،األمر الذي دفع إىل التساؤل ّ
عم إذا كانت خطط إبرام اتفاقية إلنشاء
خطوط أنابيب لنقل الغاز اإلرسائييل إىل تركيا ،ومن هناك إىل أوروبا ،ما زالت قامئة( .((3وقد بدا لوهلة
ً
أنّ التقارب بني إرسائيل وتركيا ،مقرتنًا بصادرات الغاز اإلرسائيلية إىل تركيا ،كان
احتامل ممك ًنا( ،((3إىل
غاية االنتخابات الرئاسية التي جرت يف تركيا يف آب /أغسطس  ،2014والتي تزامنت مع العدوان
اإلرسائييل عىل قطاع غزة يف العام نفسه؛ إذ جمدت تركيا املفاوضات حول إمكانية إنشاء مثل هذا
الخط ،مع تزايد التوترات وتنامي الشكوك بني الطرفني(.((3
تأسست عام  1960بوصفها دول ًة مشرتكة بني طائفتني،
وتتع ّلق املشكلة الرتكية األخرى بقربص ،التي ّ
القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك .لكن صيغة العيش املشرتك بني الجانبني انهارت عام  ،1963وأخذ
القبارصة اليونانيون بزمام الحكم يف قربص عىل نح ٍو منفرد .وقد دفع هذا األمر تركيا إىل غزو الجزيرة
عسكر ًيا يف عام  1974لحامية القبارصة األتراك ،ما أ ّدى إىل تقسيم الجزيرة منذ ذلك الحني؛ إذ نشأت
حكومة يف القسم الشاميل من الجزيرة مل تعرتف بها ّإل تركيا ،يف حني ظ ّلت اإلدارة القربصية اليونانية
تسيطر عىل الجنوب ،وهي معرتف بها دول ًيا بوصفها حكومة قربص الرشعية .وقد متّت الجولة األخرية
من املفاوضات ّ
لحل األزمة القربصية وإعادة توحيد الجزيرة برعاية األمم املتحدة يف عام 2008؛ بيد أنها
33 James Stocker, "No EEZ Solution: The Politics of Oil and Gas in the Eastern Mediterranean," The Middle East
Journal, vol. 66, no. 4 (Autumn 2012), pp. 579-597.
34 Dan Arbell, "Turkey-Israel relations: A political low point and an economic high point," Brookings, February 19,
2015, accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/M1stvo
35 Matthew J. Bryza, "Eastern Mediterranean Natural Gas: Potential for Historic Breakthroughs among Israel, Turkey,
and Cyprus," Turkish Policy Quarterly, vol. 12, no. 3 (Fall 2013), pp. 35-44.
36 Arad Nir, "Relations with Turkey sink lower after Erdogan's Israel comments," Al-Monitor (21 July 2014), accessed
on 30/4/2018, at: http://almon.co/251n
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مل تفارق الجمود طوال السنوات املاضية ،وما فتئت ّ
تتعث عىل صخرة ما يسمى "قضية السيادة"(.((3
وبناء عليه ،فقد اعرتضت تركيا عىل موجبات اتفاقية "مونتيغو باي"  Montego Bayبسبب نزاعها مع
اليونان يف بحر إيجه ،كام طعنت يف االتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة القربصية ،والتي ال تعرتف
بها تركيا ،يف حني وقعت اتفاق ترسيم الحدود مع حكومة قربص الشاملية يف ( 2011وهي اتفاقية غري
معرتف بها يف القانون الدويل لعدم وجود اعرتاف قانوين بحكومة شامل قربص) .وتطالب أنقرة بحصة
من "غنيمة الغاز" التي تقع ضمن املنطقة االقتصادية للقبارصة األتراك عىل نحو مفارق؛ إذ إنها تطالب
يف اآلن ذاته بتقسيم نهايئ للجزيرة من شأنه أن مينح حقل "أفرودايت" وغريه من االحتياطيات الغازية
حرص ًيا للقبارصة اليونانيني .ويف الجنوب الغريب ،تدافع تركيا عن ترسيم جديد للحدود ،من شأنه أن
يجعل منطقتها االقتصادية الخالصة عىل اتصال مبارش مبرص .وقد عرفت بداية عام  2018تصعي ًدا من
جانب تركيا ،حني اعرتضت البحرية الرتكية السفينة "سايبم  Saipem 12000 "12000التابعة لرشكة
"إيني" اإليطالية وهي يف طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة قربص( .((3وقبل هذه الحادثة ،كانت وزارة
الخارجية الرتكية قد عادت لتؤكد يف  11شباط /فرباير  2018أنّ مواصلة نيقوسيا مامرسة نشاطات
جانب واحد تع ّد ًّ
خطا أحمر(.((3
التنقيب من ٍ
وعن طريق منح تراخيص لرشكة عمومية تركية تدعى "رشكة البرتول الرتكية املساهمة"  ،TPAOمبا يف
ذلك يف جنوب جزيرة قربص ،أوشكت األمور أن تتطور إىل أزمة دولية كربى؛ ً
علم أنّ هذه الرشكة الرتكية
ال متلك الوسائل التقنية واملالية إلجراء مسوحات يف املياه العميقة .وقد تج ّنبت تركيا اعرتاض ورشات
تنقيب رشكة "نوبل" ،رغم اعرتاضها عىل نشاطاتها ألنّ ذلك سيدخلها يف رص ٍاع ليس مع قربص فحسب،
ولكن أيضً ا مع الواليات املتحدة واالتحاد األورويب .ولذا مل تعبأ حكومة قربص كث ًريا باالحتجاجات الرتكية،
وأقدمت عىل تقسيم املنطقة االقتصادية الخالصة الخاصة بها إىل  13منطقة ،ومنح تراخيص التشغيل
للعديد من رشكات النفط األوروبية واألمريكية.
كل هذا يعطي دالئل عىل أنّ الرصاع قد يحتدم أكرث عىل مستقبل رشق املتوسط بوصفه منطقة
اكتشافات غازية ذات أهمية جيوسياسية كربى .وهذا سيكون بدوره له آثار مهمة فيام يتعلق بآفاق
الطاقة واتجاهات التنمية يف بلدان املنطقة ،مثل زيادة أمن اإلمدادات ،وتقليل االعتامد عىل واردات
ً
الطاقة ،والفرص االقتصادية املتنوعة .وقد ّ
ومحبطا،
ظل التقدم املحرز حتى اآلن يف هذا االتجاه بطيئًا
37 Security Council Report, January 2014 Monthly Forecast: Cyprus (20 December 2013), accessed on 27/5/2018, at:
https://goo.gl/xhuonF
38 "Turkish blockade of ship off Cyprus is out of Eni's control: CEO," Reuters, 16/12/2018, accessed on 27/5/2018, at:
https://goo.gl/9g5Xo2
" 39رصاعات املنطقة وإعادة تشكيل موازين القوى :ابحث عن حقول الغاز" ،العريب الجديد ،2018/3/10 ،شوهد يف  ،2018/5/26يف:
https://goo.gl/izicrQ
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بالنظر إىل تقلب أسعار الطاقة ،والظروف االقتصادية واملالية املضطربة عىل الصعيد العاملي ،وعدم
اليقني يف سياسات الطاقة يف البلدان املتشاطئة ،والسياسات التنظيمية واملالية ،وبالنظر أيضً ا إىل
التحديات الجيوسياسية يف املنطقة(.((4

ثالثًا :التحديات الجيوسياسية الكتشافات الغاز الطبيعي يف

"حوض الشام"

بالنظر إىل حجم االكتشافات واالحتياطيات الغازية التي عرضنا لها أعاله ،متثّل املوارد املكتشفة حدي ًثا
فرصا كربى للمنطقة إذا ما جرى تطويرها بحكمة وعىل النحو األمثل؛ إذ يف إمكانها أن تساعد عىل تح ّول
ً
الخريطة الطاقوية يف رشق املتوسط من منطقة مستوردة للطاقة لتلبية الطلب املتزايد برسعة عليها يف
ثم إعادة تحديد العالقات السياسية اإلقليمية وتغيري شكلها
منتج ومصد ٍر لها .ومن ّ
بلدان املنطقة ،إىل ٍ
الراهن .كام يبدو أنها تؤكد إمكانات موارد الحوض كام قيمتها "هيئة املسح الجيولوجي األمريكية" .ووف ًقا
لتقرير للمؤسسة نفسها صادر يف آذار /مارس  ،2010فإنّ احتياطي حوض الشام يق ّدر مبتوسط قدره 3453
مليار مرت مكعب من الغاز القابل لالسرتداد .وبعبارة أخرى ،هناك إمكانية ملزيد من االكتشافات تحت
مياه رشق البحر األبيض املتوسط يف أحجام مامثلة لالحتياطيات الحالية املؤكدة من الغاز يف العراق ،أو
ما يعادل ثالثة أرباع االحتياطيات الغازية املؤكدة يف الجزائر ،البلد الذي يحتوي أكرب االحتياطيات املؤكدة
يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط ،وثاين أكرب ُمو ِّرد خارجي للغاز الطبيعي إىل أوروبا بعد روسيا(.((4
لقد أصبح التدفق الكبري للغاز الطبيعي يف بلدان رشق املتوسط التي مل تحظ يف املايض باكتشافات
نفطية أو غازية مه ّمة يثري أسئل ًة كربى ،بعضها ذو طبيعة اقتصادية ،بشأن تحقيق االكتفاء الذايت
الطاقوي وتحويل العمل يف محطات توليد الطاقة نحو الغاز ،واحتامل الحصول عىل عائدات رضيبية
كربى ،و /أو االنتقال من وضع مستور ٍد إىل وضع مص ّدر  ...إلخ .كام يطرح أسئل ًة أخرى ذات طبيعة
جيوسياسية تتع ّلق مبستقبل املنطقة وآفاق التعاون بني دولها وإمكانية تجاوز الرصاعات والنزاعات
القامئة فيها ،مبعنى اختبار قدرة الغاز عىل التحول إىل عامل يساعد يف تغيري قواعد اللعبة من لعبة
صفرية قامئة عىل الرصاع وفق مبدأ "كل يشء أو ال يشء"  ،zero - sumإىل لعبة تقوم عىل تحقيق
ثم من مقاربة جيوسياسية محورها الرئيس املعضلة
مصالح جميع األطراف  ،win - winواالنتقال من ّ
40 Gürel, p. 120.
41 U.S. Energy Information Administration, "Country Analysis Brief: Algeria," March 11, 2016, accessed on 27/5/2018,
at: https://goo.gl/mfYgEr
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األمنية إىل مقاربة جيو اقتصادية محورها االستقرار والتنميةً ،
علم أن وجود إرسائيل وسياسات الهيمنة
التي تتبعها تبقى التحدي األكرب أمام إمكانية حصول مثل هذا التحول.
من جهة ثانية ،ال يزال قطاع الغاز يف رشق املتوسط يفتقر إىل املرونة الالزمة والبيئة املالمئة إلنجاح هذا
"االنتقال الطاقوي" ،عىل األقل فيام يتعلق بالرشوط االقتصادية والسياسية إلقامة خطوط أنابيب الغاز
ذات التكلفة املرتفعة .وهذا ينبع جزئ ًيا من الخصائص الفيزيائية للغاز نفسه .فبوصفه مصد ًرا للطاقة
ذا كثافة منخفضة مقارن ًة بالنفط ،فإنّ نقل الغاز مكلف نسب ًيا .ولذا فغال ًبا ما تتميز عالقات تجارة الغاز
بخصائص مميزة مثل رضورة التعاقد عىل مديات زمنية طويلة ،وإجراء "التسليم من نقطة إىل نقطة"،
واالفتقار النسبي إىل املنافسة ،وعىل وجه الخصوص ،الحاجة إىل تجميع الطلب عىل طول طريق خطوط
أنابيب الغاز ،بالنظر إىل حجم االستثامرات الهائلة التي يتط ّلبها بناؤها؛ وهو ما يزيد من أهمية التوصل
إىل توافقات سياسية قبلية من أجل إبرام اتفاقيات تجارية مرتبطة باستغالل الغاز وإنتاجه ونقله(.((4
لهذا السبب تحدي ًدا ،ينطوي استغالل الغاز الطبيعي عىل قيود تتط ّلب مراعاة املدى الطويل أكرث بكثري
خصوصا .ولذا تعتمد
من النفط ،خاصة يف مجال بناء خطوط األنابيب املكلفة ،يف مساراتها تحت املاء
ً
مؤهل
ربحية االستثامرات عىل بيئة سياسية مستقرة ،ال يبدو أنّ حوض رشق البحر األبيض املتوسط ّ
لتقدميها ،حتى اآلن عىل األقل.
وإضافة إىل ذلك ،يتح ّتم أن تجد الصادرات منافذ يف سوقٍ أصبحت درجة التنافسية فيها مرتفعة ج ًدا،
بفعل زيادة عدد املنتجني ،ويف سياق هابط لألسعار .ويف اآلن ذاتهّ ،
يظل تطوير مبادالت الغاز املسال،
الذي من شأنه أن يزيد من هامش املناورة بالنسبة إىل املصدرين من خالل السامح لهم بالبيع عندما
تكون األسعار أكرث ربحية ،ضعي ًفا بسبب انخفاض األسعار لوفرة املعروض .ونتيج ًة لذلك ،يبدو إنشاء
محطات لتسييل الغاز يف "حوض الشام" ،سواء عىل األرض الصلبة أو عىل محطات عامئة يف البحر ،خيا ًرا
محفو ًفا باملخاطر عىل الصعيدين االقتصادي والجيوسيايس.
ّ
وستظل إمكانات تصدير بلدان رشق املتوسط الغاز يف املستقبل مرهونة بالتوازنات الجيوسياسية،
والرصاعات التي تتجه نحو التفاقم ً
بدل من الحل .وعىل سبيل املثال ،كان يف إمكان تركيا رشاء كميات
كربى من الغاز اإلرسائييل بعد االكتشافات األخرية؛ غري أنّ العالقات بني الطرفني تدهورت إىل درجة
ال تسمح بذلك .فقد رفض الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان يف أيلول /سبتمرب  2014نقل الغاز من
إرسائيل إىل أوروبا ،عرب تركيا ،طاملا مل ترفع إرسائيل الحصار عن قطاع غزة .ورغم أنّ تركيا وافقت عىل
42 Franza, de Jong & van der Linde, p. 36.
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استئناف املفاوضات إلنشاء الخط ،فإنه مل يطرأ أي تطور كبري عىل املوضوع( .((4وإضافة إىل ذلك،
يجب أن يعرب خط أنابيب الغاز املحتمل بني إرسائيل وتركيا املنطقة االقتصادية الخالصة اللبنانية
والسورية (وهام دولتان ال تعرتفان بإرسائيل ،وهام رسم ًيا يف حالة حرب معها منذ عام  ،)1948أو
قربص (التي لن متنح موافقتها ما دامت تركيا مل تقبل بإعادة توحيد الجزيرة) .ذلك أنّ املادة ()79
تنص يف بندها األول عىل أنه" :يحقّ لجميع الدول وضع الكابالت وخطوط
من "اتفاقية مونتيغو باي" ّ
األنابيب املغمورة عىل الجرف القاري" ،لكن ،وكام يوضح البند الثالث من املادة نفسها" ،يخضع تعيني
املسار لوضع خطوط األنابيب هذه عىل الجرف القاري ملوافقة الدولة الساحلية"(.((4
ومن جه ٍة أخرى ،أصبحت لدى إرسائيل طموحات كربى يف أعقاب االكتشافات الغازية األخرية ،سواء من
جهة عائدها االقتصادي املبارش ،أو من جهة تحقيق أمنها الطاقوي ،بعد أن تحولت من دولة مستوردة
إىل دولة منتجة ومصدرة ،أو من حيث تعظيم األثر الجيوسيايس لصادراتها .فقد أصبحت لدى إرسائيل
اآلن القدرة عىل تزويد األرايض الفلسطينية املحتلة واألردن بالغاز .وعىل املدى الطويل ،ميكن أن يفتح
ً
وفضل عن ذلكً ،
وبدل من االعتامد
االتفاق الثاليث مع قربص واليونان السوق األوروبية أمام صادراتها.
حرص ًيا عىل تفوقها العسكري ،تسعى إرسائيل إىل تعزيز هيمنتها اإلقليمية من خالل مضاعفة الرتابط
والرشاكات مع البلدان املجاورة عرب إنشاء شبكة متكاملة من خطوط أنابيب الغاز؛ ما يعطيها القدرة
عىل استخدام الطاقة أدا َة ضغط سيايس يف املستقبل ،ووسيل ًة للتأثري يف سياسات الدول املستوردة ،وهو
أمر ستكون له تداعيات جيوسرتاتيجية كربى.
ونظ ًرا إىل االعتامد الكبري لالتحاد األورويب عىل الغاز الطبيعي الوارد من روسيا ،والذي يبلغ نحو  37يف املئة
من احتياجات دوله من الغاز( ،((4يسعى األوروبيون إىل تنويع مصادر طاقتهم من خالل تطوير خطوط
إمداد جديدة تق ّلص هذا االعتامد املفرط ،وتح ّد من قدرة روسيا ومحاوالتها الهيمنة عىل القرار األورويب.
وبنا ًء عليه ،يقوم االتحاد األورويب حال ًيا بتمويل دراسة يف إطار مرشوعاته ذات االهتامم املشرتك EU's
 Projects of Common Interest, PCIsلتقدير إمكانية تصدير الغاز القربيص واإلرسائييل إىل أوروبا عرب
ّ
خط أنابيب غاز تبلغ قدرته االستيعابية  10مليارات مرت مكعب سنو ًياّ .إل أن هذا الخط الذي يبلغ طوله
( 1530كم) سيكون بناؤه صع ًبا ج ًدا من الناحية الفنية ،ألنّه يوجد بني قربص واليونان أعمق مناطق البحر
األبيض املتوسط ،التي ميكن أن يصل عمقها إىل  5150مرتًا يف جنوب اليونان ،يف حني أنّ متوسط عمق البحر
43 "Turkey, Israel are at advanced stage for gas pipeline route talks, pricing, Israeli energy official says," Daily Sabah,
October 13, 2017, accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/jT1Qbc
 44األمم املتحدة" ،اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار" ،شوهد يف  ،2018/5/26يفhttps://goo.gl/tKKghw :
45 Eurostat/EU, "EU imports of energy products - recent developments, 2016 and 2017 (Highlights)," April 2018,
accessed in 27/5/2018, at: https://goo.gl/kdAst1
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الخريطة ()8
مرشوع خط أنابيب رشق البحر األبيض املتوسط

املصدر:
Baconi, "Pipelines and Pipedreams…".

األبيض املتوسط هو  1500مرت فقطً ،
فضل عن التكلفة التقديرية الكربى لهذا الخط التي تبلغ  15مليار
دوالر أمرييك .لهذه األسباب تبحث الدراسة خيا ًرا آخ َر يتمثل يف تحويل الغاز إىل كهرباء وتصديره إىل اليونان
عن طريق كابل بحري يتم فيه استخدام وصلة الربط بني أوروبا وآسيا .Euro - Asia Interconnecter
ويف قمة ثالثية عقدت بني إرسائيل وقربص واليونان يف كانون الثاين /يناير  ،2016أكدت األطراف الثالثة
التزامها دعم مرشوع بناء خط أنابيب للغاز يف رشق املتوسط لتصديره إىل أوروبا ،وهو أحد مشاريع
االتحاد األورويب ذات االهتامم املشرتك كام أرشنا إىل ذلك .ومتّت مناقشة إمكانية تصدير الغاز اإلرسائييل
لكن شكو ًكا قوية ما زالت
والقربيص إىل أوروبا عرب جزيرة كريت وال ّرب الرئيس لليونان (انظر الخريطة ّ .)9
تحيط بجدوى إنشاء مثل هذا الخط( .((4لذلك ّ
تظل املبادرات الثالثية ٍّ
لكل من اليونان وقربص وإرسائيل
46 Anastasios Giamouridis, "Natural Gas in Cyprus: Choosing the Right Option," The German Marshall Fund of the United
States, Mediterranean Paper Series (September 2013), at: https://bit.ly/2ITLBRn; Michael Leigh, "A subsea Mediterranean
pipeline does not look viable," The Financial Times (Letters), December 5, 2014, at: https://on.ft.com/2xkkRrJ; European
Commission, Eastern Mediterranean Natural Gas Pipeline. Pre-FEED Studies (January 2016), at: https://goo.gl/eS2Vpo
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محدودة اآلفاق ،ما دام املوقف الرتيك عىل حالهً ،
فضل عن أنّ هذا الخيار قد يتط ّلب رشاكات مع مرص
ولبنان أيضً ا ،وهو أمر ال يبدو ممك ًنا يف املرحلة الراهنة نتيجة استمرار إرسائيل يف رفضها االعرتاف بحق
لبنان يف املنطقة البحرية املتنازع عليها ،ومامرستها سياسات القوة والهيمنة يف املنطقة االقتصادية
الخالصة الخاصة بلبنان .كام أنّ عملية استغالل الغاز ونقله لن تكون مجدي ًة من دون حصول اكتشافات
إضافية كربى جديدة تجعل االستثامر يف خطوط أنابيب بحرية مكلفة أم ًرا مجد ًيا من الناحية التجارية.
وتظل تركيا البلد املتوسطي الذي من شأنه أن يق ّدم ّ
ّ
الحل األكرث جاذبية ملعضلة نقل غاز رشق املتوسط.
فقد أصبحت نتيجة منوها االقتصادي الكبري واملستمر منذ عام  ،2003وتحولها إىل االقتصاد رقم  18يف
العامل ،مستهل ًكا ً
مهم للغاز (تستهلك  50مليار مرت مكعب سنو ًيا ،وهو ما يضمن  50يف املئة من إنتاج
الكهرباء ،مبعدل منو سنوي  8يف املئة ،أي ضعف معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل ،بينام يستهلك القطاع
السكني والصناعي الرتيك ما يقارب  20يف املئة من هذه الكميات بنمو سنوي يقارب  3يف املئة) .فوق
ذلك ،ال تنتج تركيا الغاز ،وتعتمد يف أمنها الطاقوي عىل نحو كبري عىل الخارج وعىل عوامله املتق ّلبة .إذ
تستورد  60يف املئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا ،و 20يف املئة من إيران ،وهام البلدان املنخرطان
رئيسا فيه(.((4
بقوة يف الرصاع السوري الذي تع ّد أنقرة أيضً ا طر ًفا ً
ويضاف إىل التوتر الذي ّ
يطل برأسه بني الفينة واألخرى مع روسيا التهديدات التي يتعرض لها عبور
الغاز عرب مناطق تركيا الجنوبية الرشقية ،حيث يدور رصاع منذ عام  1983مع حزب العامل الكردستاين
الذي تتهمه تركيا بالسعي لالنفصال ،ويهدد باستهداف خطوط أنابيب الغاز املزمع جلبه ملا بني  10إىل
 20مليار مرت مكعب من الغاز سنو ًيا من كردستان العراق إىل األناضول .وبالفعل فقد تعرضت خطوط
نقل الغاز إىل تركيا للتخريب أكرث من مرة؛ وقد بلغت هذه الهجامت ذروتها صيف عام  2015عندما
استهدف حزب العامل الكردستاين خط أنابيب شاه دنيز الذي ينقل الغاز من أذربيجان إىل تركيا ،وخط
نقل الغاز اإليراين إىل تركيا ،وخط ضخ النفط العراقي إىل ميناء جيهان الرتيك(.((4
ورغم أنّ روسيا مل تستخدم الغاز أداة ضغط سيايس عىل تركيا بعد تدهور العالقات بني البلدين إثر قيام أنقرة
بإسقاط طائرة مقاتلة روسية اقرتبت من حدودها الجنوبية مع سورية يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2015
فإنّ إيران فعلت ذلك عندما خ ّفضت وارداتها من الغاز إىل تركيا يف كانون األول /ديسمرب  2015مبقدار
النصف ،وذلك للضغط عليها بسبب سياساتها املعارضة للنظام السوري الحليف إليران( .((4كام أنّ
47 Gürel, p. 128.
 48باسم دباغ" ،تفجري لألكراد يوقف تد ّفق غاز أذربيجان إىل تركيا" ،العريب الجديد ،2015/8/26 ،شوهد يف  ،2018/5/26يف:
https://goo.gl/NqATMi
" 49إيران تخ ّفض تدفق الغاز لرتكيا إىل النصف  ...وأنقرة تق ّلل االستهالك" ،العريب الجديد ،2015/12/9 ،شوهد يف  ،2018/5/26يف:
https://goo.gl/3svdGW
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الخريطة ()9
املرشوع املشرتك القربيص  -اإلرسائييل  -اليوناين لتصدير الغاز من رشق املتوسط إىل أوروبا عرب جزيرة كريت

املصدر:
"Turkey and Greece ratchet up tension in the Mediterranean," The Economist (April 12th 2018), accessed on
27/5/2018, at: https://goo.gl/3E47Du

مبالغة إيران يف تسعري غازها طاملا تس ّببت يف مشكالت لرتكيا التي اضطرت بسبب ذلك إىل العزوف عن
رشاء الغاز اإليراين بكميات كربى نظ ًرا إىل ارتفاع أسعاره مقارنة بغريه؛ بل ذهبت تركيا إىل ح ّد مقاضاة
إيران أيضً ا أمام محاكم دولية بسبب مغاالتها يف تسعري غازها( .((5أ ّما بالنسبة إىل العالقات بأذربيجان
 50املرجع نفسه .وانظر أيضً ا" ،أردوغان :سنشرتي الغاز اإليراين إذا انخفض السعر" ،العريب الجديد ،2015/4/7 ،شوهد يف ،2018/5/26
يفhttps://goo.gl/7WMEUo :
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والعراق ،وهام مص ّدران أساسيان للطاقة إىل تركيا ،فهي ّ
تظل أيضً ا مرهون ًة بتق ّلبات سياسية تجعل تدفق
اإلمدادات عىل نحو آمن ومستدام غري مؤكد.
وميكن الصادرات املشرتكة من الغاز اإلرسائييل والقربيص أن تؤ ّمن لرتكيا  25مليار مرت مكعب سنو ًيا ،أي
نصف استهالكها الحايل ،من خالل بناء خط أنابيب طوله  470كم ،يع ّد األقل تكلفة بني ّ
كل مشاريع
نقل الطاقة املطروحة يف رشق املتوسط .كام أنه ،وبوصفه َّ
خط غاز بحر ًيا ،فسيكون من الصعب ج ًدا
استهدافه بالتخريب .بيد أنّ تركيا وضعت ً
رشطا للموافقة عىل املرشوع عام  ،2014وهو قيام إرسائيل
يضم مليوين مواطن فلسطيني.
برفع الحصار الذي ح ّولت مبوجبه قطاع غزة إىل أكرب سجن يف العاملّ ،
كام أنّ املوقف الرتيك الرافض اعرتاف الواليات املتحدة بالقدس عاصمة إلرسائيل ،وقرارها القايض بنقل
السفارة األمريكية إىل القدس عشية الذكرى السبعني لنكبة فلسطني ،واحتضان إسطنبول قم ًة إسالمية
مخصصة للقدس يف شهر كانون األول /ديسمرب  ،2017ر ًّدا عىل ذلك ،أ ّدى إىل مزيد من التدهور يف
ّ
(((5
العالقات بني تركيا وإرسائيل ،وألقى ً
ظالل من ّ
الشك حول إمكانية تنفيذ خط األنابيب املقرتح  .من
جهة أخرى ،يبدي املستثمرون ،وكذلك السلطات اإلرسائيلية والقربصية ،حذ ًرا ً
مامثل إزاء املرشوع؛ ألنه
ببناء ّ
خط األنابيب ،سيكون من الصعب ج ًدا إيجاد بدائل له يف حال توتّرت العالقة أكرث مع تركيا،
وتوقف ضخ الغاز لسبب ما .ولذلك ،ونتيجة استمرار الخالفات الرتكية  -اإلرسائيلية ،وعدم وجود أفق
واضح أمام إمكانية إقامة خط أنابيب لتصدير الغاز اإلرسائييل عرب تركيا ،تتجه إرسائيل إىل تصدير غازها
عرب األردن ومرص ،البلدين اللذين يتمتعان بعالقات أكرث دفئًا مع إرسائيل(.((5
من جانب آخر ،يع ّد التوصل إىل تسوية شاملة للقضية القربصية ً
رشطا رضور ًيا الجتذاب التمويل الالزم
إلنشاء خط األنابيب املذكور؛ إذ إنه من غري املحتمل أن يقوم بنك كبري أو صندوق استثامري خاص
باالستثامر يف هذا املرشوع يف ّ
ظل الظروف السياسية الحالية املضطربة .ومع ذلك ،من شأن حقل
"أفرودايت" أن يو ّفر لرتكيا حاف ًزا قو ًيا لقبول تسوية سياسية بشأن القضية القربصية ،وتعويض التنازالت
التي يتعني أن تقدمها عىل الجزيرة ،بتحقيق أمنها الطاقوي ،والذي ي ّتسم حال ًيا بالهشاشة ،نتيجة
اعتامدها املفرط عىل روسيا وإيران.
ويف مرص ،جاء اكتشاف حقل "ظهر" يف وقت حرج بالنسبة إىل نظام الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس؛ إذ مثّل رافع ًة مهمة لتخفيف الضغط االقتصادي القائم بفعل الركود وانخفاض عائدات الدولة
من القطاعات االقتصادية املختلفة وعىل رأسها السياحة التي ترضّرت بشدة نتيجة األوضاع األمنية
51

"'قمة القدس' :تجمع ً 16
زعيم يف تركيا" ،روسيا اليوم 13 ،كانون األول /ديسمرب  ،2017شوهد يف  ،2018/5/26يف:
https://goo.gl/4iVX5c
52 "Turkey and Greece ratchet up".

البق ناورم
اكتشافات الغاز الطبيعي رشق املتوسط

99

والسياسية غري املستقرة ،من جهة ،وتزايد االستهالك الطاقوي من جهة ثانية ،وما يستتبعه ذلك من
حاجة إىل زيادة االسترياد واستنزاف احتياط العملة الصعبة ،واالضطرار إىل اتباع سياسات لتحرير األسعار
لتخفيف العبء عن امليزانية العامة للدولة من جهة ثالثة .وملا كانت مرص أقدم منتج للطاقة يف
املنطقة ،تتوافر لها ،خالف املنتجني الجدد ،البنية التحتية الخاصة بالنقل والتسييل؛ لذلك ،تنفرد بقدرتها
عىل أن تعود لتصبح مص ّد ًرا للغاز من جديد وخالل فرتة قياسية ما إن يبدأ اإلنتاج يف حقل "ظهر" .لكن
يتوقع أن ميتص منو االستهالك املحيل املتسارع ّ
كل إنتاجها م ّر ًة أخرى خالل أعوام قليلة .ما يعني أنّ
مرص سوف تبقى محتاجة إىل تحقيق اكتشافات كربى إضافية يف مجال الغاز ملواجهة مشكلة االستهالك
املتزايد (انظر الشكل .)2
لكن األمور تتجه هنا أيضً ا إىل االصطدام بواقع جيوسيايس مع ّقد؛ إذ دخلت مرص هي األخرى يف
خالف كبري مع تركيا بعد أن أعلنت األخرية نيتها البدء يف عمليات استكشاف عن الغاز يف الجزء
الشاميل من جزيرة قربص الواقع تحت اإلدارة الرتكية ،رافض ًة االعرتاف باتفاقية االستكشاف وتحديد
املناطق االقتصادية والحدود البحرية التي توصلت إليها مرص مع حكومة الشطر اليوناين من قربص
عام  .((5(2013واملعروف أنّ تركيا ال تعرتف بحكومة قربص اليونانية من الناحية القانونية ،وال تع ّدها
يتم التوصل إليه معها
حكومة رشعية للجزيرة؛ وبناء عليه فهي ترفض ّأي تبعات قانونية ّ
ألي اتفاق ّ
قبل ّ
حل مشكلة تقسيم الجزيرة .أضف إىل ذلك أن الحكومة الرتكية منعت رشكة إيطالية من مبارشة
عمليات الحفر عىل الساحل الرشقي لقربص ،عشية فشل محادثات الوحدة بني شطري الجزيرة ،يف
شباط /فرباير .((5(2018
خصوصا بقضية قربص واتفاقيات مرص الثنائية معها بشأن التنقيب عن الغاز،
ورغم أنّ التوتر متصل
ً
فإن التوتر املرصي الرتيك له أبعاد أخرى أيضً ا؛ إذ كانت تركيا قد قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع مرص
إثر االنقالب العسكري الذي أطاح الرئيس املنتخب محمد مريس يف شهر متوز /يوليو  ،2013ودخل
ال َبلدان عىل إثره يف نزاع حاد مع تشكل محورين ،دعم األول الذي يضم السعودية واإلمارات نظام
االنقالب العسكري يف مرص ،يف حني وقفت تركيا وقطر ضده .وقد أدى التوتر املتنامي يف رشق املتوسط
بسبب الخالف عىل قربص ورفض تركيا االعرتاف باالتفاقيات املوقعة بني قربص ومرص من جانب ،وقربص
وإرسائيل من جانب آخر ،إىل نشوء تعاون مرصي  -إرسائييل  -قربيص  -يوناين يف مواجهة تركيا.
53 Mohammad Nabil Helmi, "Mediterranean Gas Fields Spark New Tension between Egypt, Turkey," Asharq AlAwsat, February 8, 2018, accessed on 27/5/5018, at: https://goo.gl/uSrzBy
54 "Turkey and Greece ratchet up".
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الشكل ()2
تطور إنتاج الغاز واستهالكه يف مرص ()2015-1980

املصدر:
European Parliament/ Directorate - General for External Policies, Energy.

خضم هذه التفاعالت التي زادها تعقي ًدا التنافس الجيوسيايس ،ورغبة كل دولة من دول حوض
ويف
ّ
الشام يف الظفر بأكرب حصة ممكنة من االكتشافات الجديدة لتعزيز فرصها االقتصادية وحامية مصالحها
القومية ،تتابع القوى الدولية ،ال س ّيام الواليات املتحدة وروسيا ،إضافة إىل االتحاد األورويب ،عن كثب
تطور مفاوضات الغاز والتسويات السياسية التي ميكن أن يتمخّ ض عنها تالقي املصالح االقتصادية
ملختلف األطراف اإلقليمية ذات الصلة أو تعارضها .فواشنطن التي تحتفظ بوجود عسكري كبري يف
املنطقة ،من خالل األسطول السادس الذي ينترش يف منطقة رشق املتوسط ،ووجود مقر قيادته يف نابويل
بإيطاليا ،تأمل تحقيق االستقرار يف املنطقة تحت مظلتها ،ومبا يساهم يف تحقيق مصالحها االقتصادية
والسياسية ،ومواجهة التهديدات ،ومنع ّأي منافسة فعلية لهيمنتها يف املنطقة .وقد دفعها التدخل
العسكري الرويس يف سورية عام  ،2015وصعود تنظيم الدولة يف العام الذي سبقه ،إىل العودة إىل
املنطقة ،ومحاولة تأكيد حضورها فيها ،بعد أن كانت قد انكفأت نسب ًيا عنها بعد االنسحاب من العراق
عام  .2011يف حني ترغب موسكو التي غدا لها هي األخرى وجود عسكري كبري رشق املتوسط بعد
تدخلها يف سورية وإنشاء قاعدتني ،واحدة جوية يف حميميم ،وأخرى بحرية يف طرطوس عىل الساحل
السوري ،يف أن تصبح جز ًءا ً
مهم من خريطة الطاقة الجديدة يف منطقة رشق املتوسط .ولهذه الغاية،
سعت روسيا لتأكيد حضورها ومتتني عالقاتها مبختلف دول حوض الشام ،فوقعت عقود استغالل حرصية
مع سورية للتنقيب عن الغاز يف منطقتها االقتصادية الخالصة ،كام وقعت عقو ًدا مع لبنان ،إذ تسعى
من خالل عالقاتها بإيران وحزب الله ،رشيكيها يف الحرب السورية ،للظفر بحصة كربى من احتياطيات
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لبنان الغازية املؤكدة .ومن خالل تقاربها مع نظام السييس يف مرص ،وعالقاتها التاريخية بقربص واليونان،
وعالقاتها املتنامية بإرسائيل ،تسعى روسيا لضامن الحصول عىل حصة كربى من إجاميل غاز حوض الشام.
ً
محتمل مل ّد شبكة متداخلة من
من جهة أخرى ،تدرك روسيا أهمية سورية الجغرافية ،بوصفها موق ًعا
خطوط أنابيب النفط والغاز من الخليج وإيران ومرص إىل تركيا ،ومنها إىل أوروبا؛ ما يهدد هيمنتها يف
مجال تصدير الغاز إىل القارة األوروبية .ولذلك فهي تسعى للسيطرة عىل ّأي بديل محتمل إلمدادات
غازها إىل أوروبا ،وأن تكون طر ًفا مق ّر ًرا يف ّأي موضوع متصل باستغالل الغاز املتوسطي وإنتاجه ونقله،
أو من أي مصدر آخر يف املنطقة ،إىل أوروبا.
وبدعمها نظام األسد ،تقف روسيا حجر عرثة أمام تنفيذ هذه املرشوعات بعي ًدا عن رشوطها(((5؛ ويبدو
أنّ لدى الرئيس بوتني إسرتاتيجيا متكاملة للطاقة يسعى لتنفيذها من خالل سيطرته عىل سورية.
وتتمحور هذه اإلسرتاتيجيا حول تحويل روسيا إىل العب رئيس يف إدارة سوق الطاقة العاملية ،عرب
استغالل الرصاع يف سورية للتدخل يف املنطقة العربية الحيوية ألمن الطاقة العاملي(.((5
ويذهب بعض الدراسات إىل أنّ التوقعات الروسية بوجود كميات معتربة من الغاز يف املياه اإلقليمية
السوريةً ،
فضل عن االكتشافات املهمة يف دول الجوار ،كانت من األسباب التي دفعت روسيا إىل القيام
بتدخلها العسكري املبارش يف سورية عام  .((5(2015يف حني تذهب تقديرات أخرى إىل أنّ أهمية سورية
ً
محتمل ً
مهم اللتقاء شبكات الطاقة اإلقليمية املختلفة ومشاريعها
بالنسبة إىل روسيا تأيت من كونها مم ًّرا
من مرص وإيران والخليج يف اتجاه تركيا وأوروبا  ،Transport Hubأكرث من كونها مصد ًرا للطاقة ،بالنظر
إىل احتياطياتها املتواضعة مقارن ًة باملنتجني الكبار اآلخرين يف قطاعي النفط والغاز(.((5
وانطال ًقا من إدراكه محور االهتامم الرويس وإسرتاتيجيا الرئيس بوتني يف مجال الطاقة ،حاول النظام
السوري إقناع موسكو بدعمه عسكر ًيا ملواجهة املعارضة وحلفائها اإلقليميني والدوليني عرب إغرائها بعقود
55 Indrani Talukdar, "Russia's Strategic Interest in Syria," Indian Council of World Affairs, May 17, 2016, accessed on
27/5/2018, at: https://goo.gl/nLHAKj
" 56الطاقة الروسية :بوتني يستهدف السيطرة عىل السوق العاملية" ،العريب الجديد ،2016/11/4 ،شوهد يف  ،2018/5/26يف:
https://goo.gl/7xkKYL
57 Cf. Rauf Mammadov, "Russia in the Middle East: Energy Forever?" The JamesTown Foundation, March 8, 2018,
accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/Vj7uZY
وهناك دراسات تعارض هذا الرأي متا ًما .انظر:
David Butter, "Russia's Syria Intervention is Not All About Gas," Carnegie Endowment for International Peace, Nov. 19,
2015, accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/n4e2rg
58 Nikita Sogoloff, "Russia's Energy Goals in Syria," Washington Institute for Near East Policy, August 30, 2017,
accessed on 27/5/2018, at: https://goo.gl/DxiWMF
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سخية ،سواء يف حقول الغاز والنفط السورية ،أو فيام يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط
والغاز السوري .ففي شباط /فرباير  ،2016سافر وفد حكومي سوري إىل موسكو واجتمع بوزير الطاقة
الرويس ،ورؤساء رشكات النفط والغاز الكربى ،وطلب املساعدة يف تأهيل قطاع الغاز والنفط السوري الذي
ترضّر بشدة بسبب الحرب ضد تنظيم الدولة يف مناطق الشامل والرشق .ويف ترشين األول /أكتوبر ،2017
وضمن إطار الدورة العارشة للجنة الحكومية املشرتكة للتعاون االقتصادي الذي انعقد يف منتجع سوتيش
الرويس عىل ساحل البحر األسود ،برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واملغرتبني السوري وليد
املعلم ،ونائب رئيس الحكومة الرويس دمييرتي روغوزين ،و َع َد املعلم بتقديم ّ
كل الحوافز املمكنة للجانب
الرويس للمساهمة يف إعادة اإلعامر يف سورية( .((5وبناء عليه قامت الحكومة السورية يف متوز /يوليو
 2017مبنح  25يف املئة من عائدات استثامر حقول الغاز والنفط التي تجري استعادتها من تنظيم الدولة
اإلسالمية لرشكة تعاقدات أمنية روسية مقربة من الكرملني( .((6ويف مطلع عام  ،2018ق ّرر النظام السوري
مكافأة روسيا عىل تدخلها لحسم املعركة لصالحه مبنحها ح ًقا حرص ًيا يف التنقيب واالستكشاف واإلنتاج يف
مجايل النفط والغاز يف كامل األرايض السورية ومياهها اإلقليمية(.((6
وبهيمنتها عىل قطاع الطاقة السوري ،صار مبقدور روسيا أن تؤ ّدي دو ًرا مق ّر ًرا بشأن ّأي مرشوع لعبور
الطاقة عرب سورية؛ بل سمح هذا األمر لروسيا بأن تكون لها حصة وازنة يف أي مشاريع مستقبلية لنقل
الطاقة عرب األرايض السورية أو مياهها اإلقليمية يف اتجاه تركيا وأوروبا؛ ما يجعلها رشي ًكا فعل ًيا يف ٍّأي
من هذه املشاريع ،كام يضعها يف قلب عمليات استغالل غاز حوض رشق املتوسط ومشاريع نقله إىل
أوروبا ،سواء عرب تركيا أو عرب اليونان .وبسيطرتها عىل مشاريع نقل الغاز املحتملة عرب األرايض السورية،
صار مبقدور روسيا أن تتح ّكم جزئ ًيا عىل األقل يف نقل ما يزيد عىل  50مليار مرت مكعب من الغاز سنو ًيا،
أي ما يعادل خمسة أضعاف احتياطيات سورية املقدرة من الغاز الطبيعي ،من مشاريع نقل الغاز
املحتملة إىل أوروبا(.((6
ومن املتوقع أن تساعد الهيمنة الروسية عىل قطاع الطاقة السوري يف تأمني مصالح روسيا يف نفط العراق
وغازه أيضً ا ،إذ وقعت رشكة سويوزنفتغاز  Soyuzneftegazعق ًدا مع الحكومة العراقية إلعادة بناء
أنبوب نفط كركوك  -بانياس الذي سينقل نفط رشكة (لوك أويل) الروسية قرب البرصة وحقول غاز رشكة
 59ريان محمد" ،حلفاء النظام يستعجلون حجز حصصهم يف إعادة إعامر سورية" ،العريب الجديد ،2017/10/11 ،شوهد يف  ،2018/5/25يف:
https://goo.gl/TCXmv8
تم منح العقد املذكور إليفرو بولس ،وهو متعاقد عسكري رويس يدّعي أنه يعمل لصالح رشكة خدمات أمنية ميلكها يفغيني
60
ّ
بريغوزين املق ّرب من الرئيس بوتني .انظر.Sogoloff :
61 Viktor Katona, "Russia is Taking Over Syria's Oil and Gas," Oilprice.com, February 14, 2018, accessed on 27/5/2018,
at: https://goo.gl/L4fQrC
62 Sogoloff.
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(غاز بروم) الروسية قرب كركوك إىل ميناء بانياس السوري .وقد توقف العمل بهذا املرشوع عام 2011
نتيجة اندالع الحرب يف سورية ،لكن يتوقع أن تعود الرشكات الروسية إىل العمل به مع انتهاء الحرب
عىل تنظيم الدولة ،ما يعطي روسيا سيطر ًة مطلقة يف املنطقة فيام يتعلق بإنتاج النفط والغاز ونقلهام.
وسوف يساعد تعايف أسعار النفط ابتدا ًء من مطلع عام  2018رشكات النفط والغاز الروسية يف ضخّ
مزيد من األموال لتنفيذ هذه املشاريع التي غدت أكرث قابلي ًة للتنفيذ يف ّ
ظل توفري الحامية العسكرية
الروسية لها يف املنطقة.
وبسيطرتها عىل املمر السوري ،إضاف ًة إىل خط السيل الشاميل Nord Stream - 2 ، 2 -الذي مي ّر عرب
البلطيق يف اتجاه أملانيا ّ
وخط السيل الرتيك  Turkish Streamالذي يعرب تركيا إىل أوروبا ،تكون روسيا
قد أحكمت سيطرتها عىل السوق األوروبية من ّ
كل الجهات ،باستثناء الغرب (إذ ميكن أن تلجأ الواليات
املتحدة إىل م ّد القارة األوروبية بالغاز يف حال الرضورة ،بعد أن تحولت إىل أكرب منتج للغاز الصخري يف
العامل) .وبهذا ال تكون روسيا قد تجنبت دول رشق أوروبا ،إذ عليها أن تدفع رسوم عبور غاز مرتفعة ،بل
األهم أنه مل يعد مبقدور أوروبا أن تشرتي غازًا أو تنقله من ّأي منتج يف الرشق األوسط من دون التعامل
عىل نحو مبارش أو غري مبارش مع روسيا.
وبهذا يتضح أنّ الهدف الرئيس من سعي روسيا للحصول عىل موطئ قدم لها يف رشق املتوسط يبقى
ً
متصل مبحاوالتها تعزيز قبضتها عىل سوق الطاقة األوروبية ،ومنع ّأي منافسة من ّأي مصدر آخر ،مبا فيه
حوض الشام .أما األوروبيون ،فيسعون من جهتهم إىل التح ّرر من قبضة موسكو عرب البحث عن مصادر
بديلة للطاقة ،وإنشاء مشاريع جديدة لنقلها إىل أسواقهم التي تتزايد احتياجاتها إىل الغاز الطبيعي عىل
نحو َّ
مطرد ألسباب اقتصادية وسياسية وبيئية متنوعة.
أ ّما إيران التي تسعى لتقديم نفسها ً
بديل للغاز الرويس للقارة األوروبية ،فلها أيضً ا حساباتها املتصلة
بنقل الغاز عرب سورية ولبنان ،ومبا يشمل االستفادة من احتياطي البلدين املستجد اكتشافه من الغاز يف
حوض الشام .ويعتقد أنّ لخريطة نقل الطاقة دورها أيضً ا يف دفع إيران لدعم نظام الرئيس بشار األسد،
والسعي للهيمنة عىل القرار السيايس يف سورية ،وبذلك تصبح إيران طر ًفا آخر يف الرصاع الجيوسيايس
املتصل باكتشافات الغاز رشقي املتوسط.
ومل تنتظر إيران إمتام الواليات املتحدة انسحابها من العراق يف كانون األول /ديسمرب  2011لتو ّقع
اتفاقية إلنشاء خط أنابيب لنقل الغاز مع العراق وسورية .ويهدف املرشوع إىل نقل الغاز اإليراين من
حقل بارس الجنويب /الشامل املشرتك بني إيران وقطر يف مياه الخليج العريب عرب إيران والعراق إىل سورية
ولبنان ومنها إىل أوروبا عرب البحر املتوسط .ويبلغ طول الخط الذي أطلق عليه اسم "خط الصداقة"
 5600كم ،وتبلغ تكلفة إنشائه بحسب تقديرات عام  ،2013أكرث من  10مليارات دوالر .وقد جاء
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املرشوع اإليراين عرب العراق وسورية ليمثّل ً
بديل من مرشوع "الخط الفاريس" الذي كانت إيران تعتزم
بناءه عرب تركيا يف اتجاه أوروبا ،وذلك بعد أن تخ ّلت الرشكة السويرسية املتعاقدة عن املرشوع بسبب
العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة عىل قطاع الطاقة يف إيرانً ،
نص عليها
فضل عن العقوبات التي ّ
قرار مجلس األمن رقم  1929لعام .2010
ويشمل املرشوع اإليراين  -العراقي – السوري ،يف حال تنفيذه ،إنشاء مصفاة ومنشآت نفطية أخرى
يف سورية .لكن املرشوع مل ينطلق بسبب اندالع الرصاع يف سورية ،وكانت إيران تطمح إىل أن يش ّكل
لخط نابوكو الذي ينقل الغاز من أذربيجان إىل أوروبا عرب تركيا ،وكذلك ّ
بديل ّ
هذا الخط ً
لخط غاز
قطري  -تريك محتمل لنقل الغاز القطري إىل أوروبا عرب السعودية واألردن وسورية إىل تركيا ،ثم أوروبا.
وال تخفي إيران اهتاممها بقطاع النفط والغاز يف سورية؛ إذ تسعى لتعويض الخسائر التي تك ّبدتها يف
دعم نظام الرئيس السوري بشار األسد ،وتحصيل ديونها عىل سورية ،املق ّدرة بنحو  35مليار دوالر(.((6
وقد أعلنت إيران ،بالتزامن مع اتفاق الحكومة السورية عىل منح روسيا حقّ إعادة تأهيل قطاع
الطاقة السوري يف ترشين األول /أكتوبر  ،2017عزمها إنشاء مصفاة نفط كربى قرب مدينة حمص يف
وسط سورية تصل طاقتها التكريرية ،بحسب مصادر الحكومة اإليرانية ،إىل  140ألف برميل يوم ًيا من
وسيتم تشييدها مبشاركة كونسورتيوم بني إيران وفنزويال ،إضاف ًة إىل
النفط السوري الخفيف والثقيل،
ّ
سورية .ويأيت هذا االستثامر يف إطار اتفاق بني سورية وإيران يشمل إعادة بناء مصفايت حمص وبانياس
وتجهيزهام .وقد حصلت إيران أيضً ا عىل ترخيص باستثامر نحو خمسة آالف هكتار إلنشاء مرافئ
وخزانات للنفط يف الساحل السوري ،إضاف ًة إىل تعاون يف استثامر مشاريع الكهرباء بإنشاء محطات
توليد ومجموعات غازية عىل الساحل السوري(.((6
يف الحصيلة ،من شأن االكتشافات الغازية املهمة أن تؤ ّثر بشدة يف موازين القوى يف املنطقة ،ويف طبيعة
الرصاعات والرشاكات ،وأن تكون ً
مغيا لقواعد اللعبة" ،كام أرشنا إىل ذلك آن ًفا .كام من شأنها أن
"عامل ّ ً
تقود إىل مزيد من تعقيد األوضاع ،وتأجيج الرصاعات الناتجة من محدودية املوارد وتنامي االحتياجات.
ّ
وبغض النظر عن االكتشافات "املؤ ّكدة" خالل العقد املايض ،ال يزال من السابق ألوانه تكوين فكرة
ً
محتمل
واضحة عن حجم سوق الطاقة يف املنطقة ،وعن تداعياتها السياسية والجيوسياسية .فإنه يبدو
ج ًدا أن تعيد االكتشافات الجديدة رسم خريطة التوازنات القامئة بشكلٍ كامل يف املستقبل؛ إذا ما تالقت
الجغرافيا السياسية وقوانني السوق.
 63وف ًقا لصحيفة ليرباسيون الفرنسيةً ،
نقل عن املبعوث الدويل ستيفان دي ميستورا .انظر :عدنان كرمية" ،االستثامرات اإليرانية يف سورية
وأهمية 'القلق األمرييك'" ،الحياة ،2017/10/11 ،شوهد يف  ،2018/5/25يفhttps://goo.gl/PYU7VA :
 64املرجع نفسه.
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الخامتة
ت ّتسم منطقة رشق البحر األبيض املتوسط بعالقات ورصاعات متع ّددة بني العديد من الجهات اإلقليمية
الفاعلة؛ بعضها مرتبط برسديات تاريخية ،وقضايا سيادية مع ّقدة ،ونزوع نحو الهيمنة وسياسات القوة،
كام هي الحال يف سياقات الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،أو املشكلة القربصية .وعالو ًة عىل ذلكّ ،مثة عدد
من النزاعات بشأن الحدود البحرية بني دول املنطقة ،ال س ّيام بني تركيا وقربص ،وبني إرسائيل ولبنانّ .
كل
هذه القضايا السياسية ،التي غال ًبا ما تقرتن بسياقات محلية وحسابات سياسية يجري توظيفها ،تع ّقد
استغالل إمكانات الغاز املكتشفة يف حوض رشق املتوسط(.((6
وجهت إرسائيل وقربص نظرهام إىل
وبعد تخ ّليها عن فكرة بناء مرافق الغاز الطبيعي املسال الخاصة بهاّ ،
مبيعات الغاز إىل األسواق اإلقليمية ،بصفتها وسيل ًة لتمكني تنمية حقول الغاز الخاصة بها .غري أنّ أفضل
سوق إقليمية ممكنة ،وهي تركيا ،والتي ميكن أن تكون أيضً ا بواب ًة للصادرات إىل أوروباّ ،
تظل مغلق ًة يف
وجه صادرات الغاز اإلرسائيلية إىل أوروبا بسبب استمرار املشكلة القربصية ،وتوتر العالقات بني إرسائيل
أساسا من موقف تركيا املساند لحقوق الشعب الفلسطيني ،والرافض لسياسات إرسائيل
وتركيا الناتجة ً
(((6
تجاهه ،خاصة فيام يتعلق بحصار غزة .
ومنذ االكتشافات املهمة لرشكة "إيني" اإليطالية يف آب /أغسطس  2015لحقل ُ
موقع
"ظهر" الضخم يف ٍ
غري بعيد عن تشكيلة الحقول "أفرودايت" " -ليفياثان" " -تامار" يف حوض الشام ،برزت مرص بوصفها
البلد الذي قد يكون املفتاح لالستفادة من إمكانات الغاز يف رشق املتوسط .وتعكف إيطاليا ورشكة
"إيني" عىل الرتويج لفكرة إنشاء "محور مركزي للغاز"  Hubيف منطقة البحر األبيض املتوسط ،يكون
بنية تحتية إقليمية لتصدير الغاز من شأنها أن تجمع الغاز من الحقول البحرية يف قربص وإرسائيل
ومرص ،لتصديره إىل أوروبا باستخدام مرافق الغاز الطبيعي املسال القامئة يف مرص( .((6ومن السابق
ألوانه معرفة فرص إنجاز مثل هذا املرشوع املشرتك يف ظل استمرار الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،والرصاع
يف قربص ،ونشوء رصاعات جديدة أخرى يف هذه املنطقة الهشّ ة واملع ّقدة سياس ًيا.
ويف حني يحتدم الرصاع اإلقليمي والدويل عىل سورية ،وتتضاءل فرص ّ
حل األزمة مع عودة أجواء الحرب
الباردة بني روسيا والواليات املتحدة ،واحتدام الرصاع بني إرسائيل وإيران يف سورية ،تبقى فرص استغالل
الغاز السوري رشق املتوسط محدودة ،رغم أنّ روسيا باتت متلك حقو ًقا حرصية إلنتاج الغاز السوري يف
65 Gürel, pp. 137-138.
66 Ibid., p. 138.
67 Ibid., p. 138.
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البحر؛ لتضيف بذلك ُبع ًدا جدي ًدا لنفوذها املتنامي يف الرشق األوسط ،بعد أن نجحت يف ترسيخ نفسها
يف سوق النفط يف كردستان العراق ،ودخلت عىل ّ
خط الغاز اللبناين يف البحر.
والخالصة ،ليك يصبح الغاز نعم ًة عىل املنطقة ،يلزم دول املنطقة التفكري عىل أساس إقليمي؛ وهو ما
ال ميكن أن تقوم له قامئة ما دام الكيان الصهيوين مستم ًرا يف سياساته االستعامرية .وهو ما يجعل دول
املنطقة تستمر يف النظر إىل الطاقة بوصفها مصد ًرا للمصلحة الوطنية؛ ما يجعل الرصاعات والحروب
يف رشق البحر املتوسط أم ًرا ال مفر منه يف املستقبل .وميكن حينئذ النظر إىل منطقة رشق املتوسط من
منظور هذا السيناريو بوصفها "منطقة الفرص الضائعة"(.((6

68 Cf. Ilksoy Aslim, "Energy Sources in the Eastern Mediterranean: Contributor to Solve the Problems in Cyprus,
Turkey, and Israel Triangle?," Athens Journal of Mediterranean Studies (January 2018), pp. 37-46.
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االنتقال الطاقي واألمن الطاقي يف الجزائر

2030 التحديات يف أفق

The Energy Transition and Energy Security in Algeria
Challenges on the 2030 Horizon

 متخّ ضت عنها صناعة،بلدا ذا موارد طاقية تقليدية من املحروقات مهمة نسب ًّيا
ً ُعد الجزائر
ّ  ت:ملخص
، وسمحت بتوافر طاقة أسهمت يف تطوير عدد من القطاعات،للنفط والغاز من الطراز العاملي
 لكن هذا الريع مل يولّد ثروات.ريعا مكّ ن من إنجاز كلّ البنى اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟبرامج اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
ً وشكّ لت
 يعكف عبد املجيد العطار، ومن هنا.الب َدل ﻋﻰﻠ املدى البعيد
تأخذ
أن
شأنها
من
مستدامة
جديدة
َ
 الذي يظلّ رضور ًيا،امللحة يف املستقبل القريب إىل املوازنة بني هذا الريع
الحاجة
إبراز
عىل
ّ
 ألجل ضامن، وتنفيذ انتقال طاقي عىل غرار ما يحدث يف جميع أنحاء العامل،لعدة سنوات مقبلة
أن مصلحة الجزائر تقتيض إعداد استغالل املحروقات غري التقليدية
 ويعترب.األمن الطاقي
ّ
ّ العطار
 مع الجزء األعظم من التجديد املمكن ملوارد، يف الوقت الحارض ويف املستقبل،التي تتوافق
.الطاقة
 الطاقات، املحروقات غري القابلة للتجديد، األمن الطاقي، االنتقال الطاقي:كلامت مفتاحية
. الجزائر،املتجددة
Abstract: Algeria is a country with relatively important conventional fossil-fuel energy
resources which have given birth to a world-ranking oil and gas industry and enabled
a supply of energy that has helped develop a number of sectors and formed a source of
rentier income that has enabled infrastructure and social programs. This rentier income,
however, has not generated new sustainable wealth to form an alternative in the long
term. In this paper, Abdel-Majid al-Attar highlights the pressing need in the short term
for a balance between this rentier income, which remains essential for the coming years,
and implementation of the energy transition on the model of what is happening around
the world to ensure energy security. Al-Attar sees that the Algerian national interest
demands making preparation to exploit non-conventional fuels, which, at present and in
the future, are in the mainstream for potential renewal of energy resources.
Keywords: Energy transition, Energy security, Non-renewable fuels, Renewable energies,
Algeria.
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مقدمة
تُعد الطاقة واملياه ،أو املوارد الطبيعية عمو ًما ،مع ما مييزها من حيث التوافر والتحكم واالستخدام
والتكلفة ،املعيارين األساسيني اللذين سيتوقف عليهام بصفة حاسمة مستقبلنا القريب ج ًدا .فقد كان
القرن العرشون قرنَ التسابق املستمر نحو االستهالك املحموم للموارد غري املتجددة ،وحوزتها أو التحكم
فيها ،لضامن التنمية االقتصادية .وتُرجم ذلك ،بالتأكيد ،إىل تقد ٍم اجتامعي ال ميكن إنكاره ،وأرضار
يتعذر يف بعض األحيان إصالحها ،بد ًءا باالستنزاف الرسيع للموارد غري املتجددة عىل حساب احتياجات
األجيال القادمة ،وبالتأثريات السلبية يف النظم اإليكولوجية والبيئة عمو ًما ،والتي يبدو أنها تنبع ،بحسب
خرباء كثريين ،من طبيعة موارد الطاقة التقليدية واإلفراط يف استخدامها ،ومن الرصاعات اإلقليمية التي
أسهمت يف إغناء بعض الشعوب وإفقار أخرى.
أ ّما القرن الحادي والعرشون ،فسيكون موسو ًما باالضطرابات االقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر يف
جميع البلدان تقري ًبا ،وتدفعها إىل إرساء إسرتاتيجيات تنموية جديدة تتضمن دو ًما ش ًّقا طاق ًيا ،يقوم
بدوره عىل نح ٍو منهجي عىل مخطط لالنتقال الطاقي ،يتمثل هدفه الرئيس يف ضامن األمن الطاقي
عىل املدى البعيد.
منتجا لها
منتجا للطاقة أو مستهل ًكا لها ،أو ً
تختلف هذه اإلسرتاتيجيات من بلد إىل آخر ،سواء كان البلد ً
ومستهل ًكا يف آنٍ واحد ،وسواء كان البلد ميتلك املوارد الطاقية الالزمة أو يتحكم فيها ،وأخ ًريا سواء كان
البلد يتقن الوسائل الالزمة ويتحكم فيها؛ أكانت برشية ،أم تكنولوجية ،أم مالية.
وتُع ّد الجزائر بل ًدا ذا موارد طاقية تقليدية من املحروقات مهمة نسب ًّيا .وقد متخّ ضت عن هذه املوارد
بالتأكيد صناعة للنفط والغاز من الطراز العاملي ،كام أنها سمحت حتى اآلن بتوافر طاقة رمبا أسهمت
يف تطوير عدد من القطاعات ،ولكنها شكّلت عىل وجه الخصوص ريعًا مكّن من إنجاز ّ
كل اﻟﺒﻨيات
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟبرامج اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ،من دون توليد ثروات جديد مستدامة من شأنها أن تأخذ ال َب َدل ﻋﻰﻠ املدى
امللحة اليوم إىل املوازنة بني هذا الريع الذي ّ
يظل رضور ًيا لعدة سنوات
البعيد .ومن هنا تربز الحاجة ّ
قادمة ،وتنفيذ انتقال طاقي عىل غرار ما يحدث يف جميع أنحاء العامل ،بهدف ضامن األمن الطاقي
عىل املدى البعيد.
تلك هي التحديات التي ينبغي مواجهتها بالنظر إىل الثقل الهائل للريع النفطي يف االقتصاد الجزائري،
وإىل استنفاد احتياطيات النفط والغاز عىل األمد البعيد واالنتقال نحو املوارد املتبقية ذات الطبيعة غري
التقليدية ،والنمو الرسيع ج ًدا الستهالك الطاقة الداخيل ،وأخ ًريا بالنظر إىل الحاجة امللحة لإلرساع يف
تنفيذ برنامج الطاقة املتجددة.
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أول :السياق العاملي
ً
يتوافق االنتقال الطاقي الذي سنعيشه مع صيغة تحتوي عدة متغريات بعضها مجهول .ويكفي النظر إىل
ما حولنا وتحليل ما يحدث يف العامل إلدراك أهميته وإلحاحه .فاالضطرابات االقتصادية والجيوسياسية
الحالية هي أكرث تعقي ًدا مام تبدو عليه ،ونحن نشهد ً
تحول نحو نوع من االقتصاد العاملي ذي طابع
ليربايل ،ولكن يف عامل متعدد األقطاب مع منط اقتصادي وجغرايف سيايس سيكون فيه الفاعلون هم:
الغرب (الدول املتقدمة) ،مع منو اقتصادي راكد بني  1.5و 2يف املئة يف املتوسط ،واستهالك طاقي راكد أيضً ا،
مع معدل منو قدره  0.4يف املئة بالنسبة إىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .ولكن يبدو أنّ املصدر
الرئيس الشاغل للغرب يف مجال الطاقة هو انتقال طاقي ينبغي له إنجاحه يف فرتة تراوح بني  20و30
سنة((( ،بفضل التقدم التكنولوجي الذي يهدف إىل تعزيز موارد بديلة بالنسبة إىل جميع االستخدامات.
عىل أنّ الهدف النهايئ هو التح ّول نحو منوذج لالستهالك الطاقي يضمن استقالليتهم الطاقية.
ثم فإنّ لديها الشاغل نفسه
كتلة البلدان الناشئة التي ينمو استهالكها وطلبها الطاقي بوترية مطردة ،ومن ّ
الذي لدى دول الكتلة الغربية ،أي كيفية ضامن استقاللها يف مجال الطاقة عىل املدى البعيد .ويف هذا اإلطار،
تجدر اإلشارة إىل أنّ املركز االقتصادي العاملي هو بصدد االنتقال إىل آسيا ،حول الصني والهند اللتني يبلغ
منوهام االقتصادي  6.5و 7يف املئة ،عىل التوايل ،ويبلغ معدل منو استهالكهام الطاقي  1.4و 4.4يف املئة ،عىل
التوايل أيضً ا((( .ومن املتوقع أن يتضاعف تقري ًبا استهالك الكهرباء يف هذين البلدين بحلول عام .(((2035
كتلة البلدان النامية التي يعتمد اقتصاد كثري منها عىل استغالل املوارد الطبيعية الهشة وغري املتجددة،
لكنها أصبحت أكرث وع ًيا برضورة تعزيز هذه املوارد والحفاظ عليها ،وهو ما يجب أن مي ّر أيضً ا عرب تنفيذ
انتقالٍ طاقي مشابه لالنتقال الطاقي يف البلدان املتقدمة ،لضامن أمنهم الطاقي عىل املدى البعيد .فعىل
سبيل املثال ،سيكون معدل منو استهالك الطاقة يف أفريقيا  2.6يف املئة بحلول عام  ،2040بينام سرياوح
يف الدول األخرى بني  1.4و 2.5يف املئة(((.
ُيفيض هذا التطور إىل القول إنّ النمط الجديد للنظام االقتصادي العاملي وإسرتاتيجيات التنمية سيكون
ألي تنمية اقتصادية ،وستبقى كذلك مهام كان النموذج
لهام محتوى طاقي كبري؛ ألنّ الطاقة عامل أسايس ّ
بكل بلد .وإنّ التقدم التكنولوجي ،بوصفه مثرة برامج بحثية مهمة ،هو بصدد ّ
الخاص ّ
حل مشكالت
1 OCDE, Énergie: Les cinquante prochaines années (Paris: 1999).
2 BP, BP Energy Outlook: 2017 edition, accessed on 31/3/2018, at: https://goo.gl/DokdBD; OECD/IEA, International
Energy Outlook 2017 (Paris: 2017).
3 Ibid.
4 Ibid.; BP Energy Outlook 2017
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ثم االنتقال من منوذج لالستهالك الطاقي
توافر مصادر الطاقة ،واالنتقال من مورد طاقي إىل آخر ،ومن ّ
إىل منوذج جديد مختلف متا ًما عن املايض ،وسيسهم يف ذلك يف املستقبل .وإنّ مقدار ثل َثي الزيادة يف
استهالك الطاقة العاملي سيكون ذا طبيعة كهربائية؛ األمر الذي ال يتطلب تنويع مصادر الطاقة فحسب،
بل مناذج استهالك هذه الطاقة أو توافرها أيضً ا(((.
ميكننا اليوم تصنيف مصادر الطاقة إىل ثالث فئات ،لكل فئة منها مزاياها وعيوبها ،ومدافعون عنها
ومنتقدون لها ،ووزنها اإلسرتاتيجي:
ö öاملوارد غري القابلة للتجديد (النفط والغاز والفحم يف املقام األول) التي ال تزال مكانتها غري قابل ٍة للجدل
حتى أفق  2035عىل األقل؛ نظ ًرا إىل أهمية االحتياطيات املتاحة ،وال سيام مع ظهور محروقات غري
تقليدية .وستستمر هذه املوارد حتى هذا األفق الزماين يف توفري ما ال يقل عن  54.5يف املئة من استهالك
الطاقة العاملي للمحروقات ،و 23.5يف املئة بالنسبة إىل الفحم((( .بيد أنّ هذه املوارد تتميز أيضً ا بعيبني
خصوصا بتوزيعها الجغرايف
رئيسني :إلحاق الرضر بالبيئة يف عامل معني عىل نحو متزايد بتغري املناخ،
ً
بالنسبة إىل املناطق املستهلكة ،وهو ما يؤدي غال ًبا إىل اضطرابات جيوسرتاتيجية تتعلق بحيازتها ،أو
بالسيطرة عليها ،أو استغاللها .وتجدر اإلشارة إىل أنّ  40يف املئة من احتياطيات النفط ،و 41يف املئة من
احتياطيات الغاز ،تقع يف منطقة الرشق األوسط((( .ويكفي أن نضيف الـ  32يف املئة من احتياطيات
الغاز املوجودة يف منطقة روسيا /رابطة الدول املستقلة؛ لتخمني املخاطر الجيوسرتاتيجية الناجمة عن
هذا التوزيع .كام يجب أن نأخذ يف االعتبار أنه عىل املد َيني املتوسطوالبعيد ،سيؤدي الغاز الطبيعي،
رئيسا يف مزيج
الذي سيظل استهالكه مدفو ًعا بتوليد الكهرباء ً
أساسا ( 47يف املئة من االستهالك) ،دو ًرا ً
الطاقة العاملي  ،Energy mixومن ّثم يف األمن الطاقي الذي يوجد يف قلب كل االهتاممات اإلقليمية،
وال سيام أنه سيضمن ً
تكامل مثال ًيا مع الطاقات املتجددة(((.
ö öترتبط الطاقة النووية أيضً ا مبورد غري متجدد ،وستزيد من  3إىل  5.4يف املئة من االستهالك
العاملي للطاقة بحلول عام  .2035بيد أنها تساهم بنسبة  9يف املئة يف استهالك أوروبا وأوراسيا،
و 8يف املئة يف استهالك أمريكا الشاملية ،و 2يف املئة فقط يف استهالك آسيا((( .وبوصفها مثري ًة
للجدل عىل نحو كبري ،أصبحت الطاقة النووية ً
مثال بيئ ًّيا أعىل ،ولكنها تظل متواضع ًة عىل
الصعيد العاملي ،وقد تشهد من ًّوا كب ًريا ،ال سيام يف البلدان الناشئة.
5 Nordine Ait - Laoussine & John Gault, "Nationalization, privatization and diversification," The Journal of World
Energy Law & Business, vol. 10, no. 1 (March 2017), pp. 43-54.
6 BP Energy Outlook 2035, accessed on 31/3/2018, at: https://goo.gl/s92tVv
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
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ö öتشمل الفئة الثالثة من املوارد مصادر الطاقة املتجددة ،التي تتمثل ميزتها الرئيسة يف الحفاظ
عىل البيئة ،يف حني أنّ عيبها األسايس ذو طبيعة اقتصادية أو باألحرى تنافسية؛ وذلك بالنسبة
إىل االستخدامات ،واألمناط ،وعادات االستهالك التي تعتمد يف الوقت الراهن عىل موارد للوقود
األحفوري متاحة وغري مك ّلفة .بيد أنّ معدل منوها البالغ  7.4يف املئة سنو ًيا سيم ّكنها من
الوصول إىل نسبة  25يف املئة من االستهالك العاملي للطاقة أو تجاوزها بحلول عام .((1(2035
خصوصا يف أوروبا ،تخطط للوصول إىل تغطية 50
وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أنّ بعض الدول،
ً
يف املئة عىل األقل من احتياجاتها من خالل الطاقة املتجددة بحلول عام  ،2050يف حني أنّ
ً
دول أخرى تخطط للوصول إىل نسبة  100يف املئة بحلول هذا التاريخ( .((1ولذلك فإنّ التحدي
التكنولوجي والتقدم املستقبيل من شأنهام أن يق ّوضَ ا جميع التوقعات يف العقود القادمة؛
بفضل "ال مركزية" وسائل إنتاج الكهرباء ،التي سيديرها خاص ًة املستهلكون أنفسهم.
يف ضوء كل هذه البيانات ،يجب طرح سؤالني مهمني :هل هناك وفرة من موارد الطاقة التقليدية ،أي
املحروقات؟ أم هل أننا نتجه نحو ندرة يف األمد البعيد نسب ًّيا؟ وهل الرغبة يف تنويع مصادر الطاقة من
خالل االنتقال الطاقي نحو مناذج استهالك جديدة ال يعتمد أيضً ا عىل رغبة بسيطة يف خفض تكلفتها
واعتامدها عىل الخارج؟ ال يزال هناك ،بالتأكيد ،كثري من عدم اليقني بشأن تطور املتغريات الرئيسة التي
سرتهن املشهد العاملي للطاقة عىل مدى العقود املقبلة ،ولكن ميكننا عىل األقل أن نؤكد ،جوا ًبا عن السؤال
األول ،ومن دون الخوض يف التفاصيل ،وعىل أساس جميع التحليالت املتاحة حال ًيا ،أنه منذ عرش سنوات
عىل األقل ،من الصعب ،عىل نح ٍو متزايد ،اكتشاف املحروقات واستغاللها ،والتي ال يزال من املمكن
اكتشافها أو استغاللها ،والتي يقع معظمها يف بيئة جيولوجية أش ّد تعقي ًدا من الناحية التقنية ،وأكرب تكلفة.
تفيد دراسة حديثة عن احتياطيات املحروقات يف العامل ،أصدرتها يف كانون األول /ديسمرب  2017الرشكة
الرنويجية "رايستاد للطاقة"  ،Rystad Energyأنّ  2006كانت آخر سنة تجاوزت فيها نسبة استبدال
االحتياطي أكرث من  100يف املئة .وقد انخفض هذا املعدل عىل نحو مطرد ليصل إىل  50يف املئة يف
عام  2012من خالل  30مليار "مكافئ برميل النفط"( ،((1و 11يف املئة فقط يف عام  2017من خالل
 7مليارات "مكافئ برميل النفط" مدرجة يف عدد االكتشافات األقل منذ  70عا ًما( .((1وتجدر اإلشارة أيضً ا
10 Ibid.
 11مثل الدمنارك التي ّ
تخطط للخروج كل ًّيا من الطاقة األحفورية بحلول عام  .2050ملزيد من التفصيل بخصوص التجربة الدمناركية،
انظر :وكالة الطاقة الدمناركية" ،سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و ،"2050ترجمة هيئة التحرير ،استرشاف ،العدد األول (،)2016
ص .291-283
" 12مكافئ برميل النفط" ( )Barrel of Oil Equivalent, BOEهي وحدة طاقة تعتمد بالتقريب عىل الطاقة الناتجة من احرتاق برميل
واحد ( 42غالون أمرييك أو  159لرتًا) من النفط الخام.
13 Tayvis Dunnahoe, "Rystad says discovered resources at all - time low for 2017," Oil & Gas Journal, (8/1/2018),
accessed on 31/3/2018, at: https://goo.gl/CnRckr
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إىل أنّ نسب ًة كبرية من احتياطيات املواد املضافة منذ عام  2006تتطابق مع املحروقات غري التقليدية،
وتحدي ًدا مع الغاز الصخري .وميكننا تفسري هذا االتجاه من خالل االنخفاض الكبري يف استثامرات التنقيب
يف الفرتة  ،2017-2014ولكن ليس بالنسبة إىل الفرتة  2013-2006التي كان خاللها سعر الربميل مرتف ًعا
ج ًّدا ،وكان من املفرتض أن يسهم يف منو االستثامرات وكذلك االكتشافات.
يتميز هذا السياق الطاقي أيضً ا مبتغريات أخرى عىل القدر نفسه من األهمية ،تؤثر تأث ًريا متزاي ًدا يف منط
ثم يف الطلب عىل موارد الطاقة يف السوق العاملية ،ومنها:
االستهالك وحجمه ،ومن ّ
ö öاستدامة الركود االقتصادي العاملي عرب الزمن ،إن مل يكن ضعف النمو يف البلدان املتقدمة أو
الناشئة ،وهي الدول املستهلكة الكربى للطاقة يف املايض ،ولكن عىل نح ٍو ّ
أقل اليوم.
ö öعدم االستقرار الجيوسيايس ذي الطابع اإلقليمي عىل نح ٍو متزايد ،الذي يؤدي إىل انعدام الثقة
بالبلدان املنتجة أو املصدرة للمحروقات.
توجه الربامج اإلسرتاتيجية نحو منح االستقالل واألمن الطاقيني األولوي َة من خالل مصادر الطاقة
ّ öö
البديلة ،املتاحة واملستدامة والقابلة للتجديد ،وبأقل تكلفة.
ö öارتفاع وعي الدول والشعوب بشأن املخاطر املناخية.
يخص تطوير مصادر الطاقة املتجددة ،ولكن أيضً ا
ö öتقدم تكنولوجي مهم ج ًّدا؛ ليس فقط فيام ّ
من حيث تقليل االستهالك.
منافسة حقيقية جارية بني مختلف مصادر الطاقة؛ وهي النفط والفحم ،اللذان هام بصدد الرتاجع،
والغاز الطبيعي الذي يحافظ عىل منوه بفضل توافره (احتياطيات مهمة) ودوره ،بوصفه ّ
منظم اإلمدادات
الطاقية املتجددة التي تعاين مشكلة التناوب ،والطاقات املتجددة التي يع ّد معدل منوها األهم عىل نح ٍو
رصيح وتكلفتها األقل عىل نح ٍو متزايد ،وأخ ًريا الطاقة النووية املستقرة ،إال أنها تظل حامل ًة مخاطر ج ّمة.
يتجسد هذا االتجاه بوضوح من خالل توقعات وكالة الطاقة الدولية يف أفق عام  ،2040التي تشري إىل أنّ
نحو  80يف املئة من معدل منو الطلب العاملي اإلضايف عىل الطاقة بحلول هذا األفق الزمني سوف يأيت
ثم ،هناك تحول حقيقي جا ٍر يف أمناط استهالك الطاقة حول العامل ،التي
من الطاقات املتجددة( .((1ومن ّ
تظل حال ًيا خاصة ّ
بكل منطقة يف العامل أو كل بلد ،ولكنها موجهة كلها من خالل مزيج طاقة متوسط
األمد نحو منوذج سيهيمن عىل املدى البعيد عرب مصادر الطاقة املتج ّددة ،والنظيفة عىل نح ٍو متزايد.
ميكننا ،إ ًذا ،أن نستنتج أنه توجد عىل املستوى العاملي احتياطيات كافية من املحروقات ،لكون التقدم
غي ببساطة التعريف الذي كان لدينا للطابع التقني والقابل لالسرتداد اقتصاد ًّيا.
التكنولوجي قد ّ
14 International Energy Outlook 2017.
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وهذا هو ما مي ّيز املوارد التقليدية من املوارد غري التقليدية .فهذه االحتياطيات ستغطي إىل ح ٍّد كبري
االحتياجات يف األفق  ،2050-2035بيد أنّ تجديدها ال يزال ،مع ذلك ،بعي ًدا عن تحقيق معدل تجديد
احتياطيات النفط والغاز يف املستقبل لتغطية االحتياجات عىل املدى البعيد ج ًّدا .وأخ ًريا ،يشري توزيعها
الجغرايف بالنسبة إىل املناطق العالية االستهالك إىل وجود مشكالت جيوسرتاتيجية خطِ رة؛ فيام يتعلق
بالسيطرة عليها واستغاللها.
ميكننا القول إنّ الجواب عن السؤال الثاين ينبع متا ًما من السؤال األول ،ويسمح لنا بأن نؤكد ،من دون
تر ّدد ،أنّ األمن الطاقي هو يف قلب جميع اإلسرتاتيجيات التنموية للدول ،خاص ًة منها الدول املستهلكة
الكربى .وتستند هذه اإلسرتاتيجيات إىل الحفاظ عىل املوارد عندما كانت متوافر ًة يف البالد ،وبالسيطرة
املبارشة أو غري املبارشة عليها يف الخارج ك ّلام كان ذلك ممك ًنا عىل األقل يف املدى املتوسط؛ من أجل
االنتقال إىل املوارد البديلة ،وأخ ًريا ترسيع هذا االنتقال من خالل برامج البحوث والتقدم التكنولوجي
املوجهة إىل تغيري أمناط استهالك الطاقة عىل نحو كامل عىل املدى البعيد.

ثان ًيا :ماذا عن الجزائر؟
تواجه الجزائر أكرث من ّأي وقت مىض عد ًدا من التحديات التي يلزم مواجهتها إلنجاح االنتقال الطاقي ،بد ًءا
بالوزن الهائل للريع النفطي يف االقتصاد الجزائري ،الذي يفاقمه االنخفاض الحاد يف السوق النفطية من جهة
أوىل ،والحاجة إىل التحكيم بني الحفاظ عليها واستخدامها من جهة ثانية ،واالحتياجات الطاقية املحلية أو
تلبيتها مبوارد جديدة من جهة ثالثة ،إضافة إىل وضع احتياطيات املحروقات ،أو باألحرى استنفادها ،يف رأي
بعضهم ،وتط ّور هذه االحتياطيات واملوارد املتبقية نحو طبيعة غري تقليدية نتيجة تقادم الحقول ،وحجم
الحقول املتبقي اكتشافها ،والتعقيد التقني واملايل من أجل تطوير املحروقات غري التقليدية وإنتاجها،
متأت بنسبة  99يف املئة من املحروقات ،والبطء يف تنفيذ برنامج
والنمو الرسيع ج ًدا الستهالك طاقي ٍّ
الطاقات املتجددة ،الذي يبدو أنّ مركزيته ال يسهل تنفيذها عىل اإلطالق ،وأخ ًريا ما يحدث من حولنا من
حيث التقدم التكنولوجي الذي ال ُي ّ
خل بالتوزيع العاملي لالحتياطيات فحسب ،ولكن بأمناط االستهالك
يف البلدان املستوردة أيضً ا ،وباإلسرتاتيجيات القامئة عىل أساس األمن الطاقي يف البلدان املستوردة خاصة.
بداه ًة ،اإلجراءات التي يجب اتخاذها لضامن االنتقال واألمن الطاقيني هي نظر ًّيا يسرية ج ًدا ،عىل
األقل يف تقدميها:
ö öاستدامة توافر الطاقة الالزمة يف املقام األول عىل املدى البعيد ج ًّدا ،وليس الريع املايل الذي
يجب أن تقدمه تدريج ًيا ثروات أخرى.
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ö öإرساء هذه العملية من خالل تنفيذ االنتقال الطاقي الذي ستكون عوامل نجاحه سياسة جديدة للحفاظ
عىل املوارد من املحروقات ،وبرنامج لتوفري الطاقة املستهلكة ،واللجوء املكثف إىل الطاقات املتجددة.
بيد أنّ ذلك يس ٌري قوله ،عس ٌري تنفيذه ،لعدة أسباب نطرحها للمناقشة ،مبعنى أنّ األسئلة يسرية بيد أنّ
األجوبة ليست كذلك؛ بسبب كرثة عدم اليقني والرشوط املسبقة .فكث ًريا ما نسمع أنّ قطاع التعدين
الجزائري مل ُيستكشف مبا فيه الكفاية ،وأنه ينطوي عىل إمكانات كامنة استثنائية .وهذا ما نتم ّناه ح ًّقا،
بيد أنّ هذا ال يعني عىل اإلطالق أنه ستكون هناك أي اكتشافات مهمة من شأنها تجديد احتياطيات
النفط والغاز يف املستقبل.
صعب
السبب األول لذلك يسري ج ًدا ،وهو أنّ هذه املوارد غري متج ّددة ،وأنه كلام اكتشفنا منها بعضها ُ
اكتشاف ما ال يزال منها ،عىل اعتبار أنّ الجزء األسهل واألرخص لالكتشاف واالستغالل هو ما يضمن
اإلنتاج الحايل ،وقد ُسحب منه بالفعل أكرث من  50يف املئة منذ أكرث من  50عا ًما.
يخص الكميات
وينبع السبب الثاين من التقييم الذي ميكن القيام به؛ انطال ًقا من تحليل االتجاهات فيام ّ
املكتشفة ،وعدد االكتشافات ،ومتوسطحجم االكتشافات عىل مدى  60سنة .وتقدر االحتياطيات املؤكدة
املتبقية حال ًيا للمحروقات التقليدية بني  1.2و 1.5مليار طن نفط مكافئ( ((1بالنسبة إىل السوائل ،وبني
 2500و 4500مليار مرت مكعب بالنسبة إىل الغاز الطبيعي( .((1ونالحظ مبارش ًة عدم اليقني بشأن هذه
األرقام وف ًقا ملصدرها؛ إذ يق ّدر اإلنتاج الذي يعرف انخفاضً ا مطر ًدا منذ عام  2007بنحو  1.1مليون برميل
نفط يوم ًّيا ،و 95مليار مرت مكعب بالنسبة إىل الغاز الطبيعي ،والتي يستهلك ما يقرب من  50يف املئة منها
انتعاش طفيف يف اإلنتاج
يف السوق املحلية( .((1وتشري آخر اإلحصاءات الصادرة عن رشكة سوناطراك إىل
ٍ
منذ عام  ،2015مع إمكانية للمرور من إنتاج إجاميل يق ّدر بـ  187مليون طن نفط مكافئ يف عام 2012
(وهو أدىن مستوى منذ  )2007إىل  247مليون طن نفط يف عام  .2020وسيجري ،إ ًذا ،ألول مرة بلوغ هذا
املستوى الذي يفوق الذروة التي جرى بلوغها يف عام  233( 2007مليون طن نفط مكافئ)(.((1
ومن بني األسباب التي سيقت التأخ ُر يف تطوير الحقول الحديثة الرامية إىل التعويض عن انخفاض
اإلنتاج ،ولكن هناك أيضً ا ،منذ أكرث من عقد من الزمان ،معدل تجديد االحتياطيات املؤكدة هو يف
املتوسط برميل واحد من النفط املكافئ بالنسبة إىل ثالثة منتجات ،عىل الرغم من أنّ عدد االكتشافات
" 15طن نفط مكافئ" ( )Tonne of oil equivalent, TOEهي كمية الطاقة الناتجة من احرتاق طن من النفط الخام ،وهي تعادل
نحو  42جيجا جول.
 16حسابات الباحث ،بنا ًء عىل بيانات بيان مجلس الوزراء الجزائري يف  ،2015/10/6وتقارير إدارة معلومات الطاقة األمريكية ،EIA
وتقارير رشكة بريتيش برتوليوم .BP
 17حسابات الباحث ،بنا ًء عىل التقرير السنوي لرشكة سوناطراك (.)2017
 18املرجع نفسه.
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أصبح أكرب عىل نح ٍو متزايد ،بعالق ٍة بالتقدم التكنولوجي يف مجال االستكشاف .وال ميكننا أيضً ا أن
نتجاهل حقيقة أنّ أكرب الحقول القدمية التي يزيد عمرها عىل  50عا ًما هي يف "مرحلة الهضبة" أو
"مرحلة االنخفاض" .ومن املتوقع أنه بد ًءا من عام  2024سيأيت معظم إنتاج املحروقات من أحواض
"حايس مسعود" ( ،)1956و"املرك" ( ،)1996و"حايس الرمل" (.((1()1956
كام ميكننا أن نالحظ ،انطال ًقا من بيانات االحتياطيات الجزائرية ،أنه إىل جانب االكتشافات املهمة التي
متّت يف حوض بركني خالل تسعينيات القرن املايض ،فإنّ أكرث من  50يف املئة من تجديد االحتياطيات منذ
السبعينيات يأيت من الزيادة يف معدالت االسرتداد يف الحقول املوجودة وليس يف االكتشافات الجديدة(.((2
وأخ ًريا ،ميكننا مالحظة أنّ العقد األخري ،سواء بالنسبة إىل الجزائر أو بالنسبة إىل معظم مناطق العامل التي
قد تحتوي عىل محروقات ،اتسم بظهور ما ُيس ّمى "املحروقات غري التقليدية" ،التي هي يف الواقع مجرد
محروقات متبقية ظ ّلت مسجون ًة يف الصخور املصدر وليس يف خزانات ،والتي تسمح التقنيات وتكاليف
التشغيل يف الوقت الراهن بإنتاجها .وهذا يتيح لنا أن نقول إنّ اإلمكانيات الكامنة املتبقية التي ال يزال
أساسا من محروقات غري تقليدية ،مام يضع الجزائر يف
يتعني اكتشافها واستغاللها يف الجزائر تتكون ً
املرتبة الثالثة عامل ًّيا بالنسبة إىل الغاز الصخري يف هذا املجال مبارش ًة ،بعد الصني واألرجنتني؛ وذلك بنحو
 22مليار مرت مكعب من الغاز الصخري القابلة لالسرتداد من الناحية التقنية(.((2
بلد يستهلك أكرث مام ُينتج ،مع اقتصا ٍد يعتمد اعتام ًدا كل ًّيا عىل املحروقات .واملتغريات
إنّ الجزائر ٌ
املرجعية لهذه التبعية ذات داللة قوية ،بد ًءا بأسعار النفط التي انخفضت من  109دوالرات أمريكية
يف عام  2013إىل  91دوال ًرا يف عام  ،2014ثم  53دوال ًرا يف عام  ،2015و 45دوال ًرا يف عام ،2016
وأخ ًريا  55دوال ًرا يف عام  ،2017مع قدر كبري من عدم اليقني فيام يتعلق بتطور هذه األسعار يف الفرتة
 .((2(2020-2018أما املتغريات االقتصادية األخرى ،فهي أكرث مدعا ًة للقلق:
ö öالناتج املحيل اإلجاميل مؤ ّمن بنسبة  33يف املئة من الريع النفطي ،و 20يف املئة من الخدمات
التجارية ،و 18يف املئة من اإلدارة العامة ،و 10يف املئة من الزراعة ،و 5يف املئة فقط
من الصناعة(.((2
19 Country Report: Algeria Upstream Summary, Wood Mackenzie (2017).
20 Ibid.
21 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries
Outside the United States, U.S. Energy Information Administration (Washington: 2013), accessed on 3/3/2018, at: https://
goo.gl/qv1RaD
22 "Prix du baril - Le cours officiel du pétrole," Prix du baril, accessed on 4/3/2018, at: https://goo.gl/BnYPT5
23 Office National des Statistiques/ Ministère des Finances, Site offficiel de l'Office, accessed on 3/4/2018, at: https://
goo.gl/GJYBAs
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ö öمعدل التضخم الذي هو حال ًيا  7يف املئة(.((2

ö öساكنة بلغ عددها نحو  40مليون نسمة ،وقد تصل إىل  50مليون نسمة يف عام .((2(2030
ö öساكنة نشيطة بنحو  12مليون نسمة ،منهم  58يف املئة يف التجارة والخدمات ( 59يف املئة يف
القطاع غري الرسمي) ،و 11يف املئة يف الزراعة ،و 17يف املئة يف قطاع البناء واألشغال العامة،
و 14يف املئة فقط يف الصناعة(.((2
ö öمعدل بطالة يراوح بني  10و 11يف املئة ،لكنه يتميز بهشاشة شديدة (وظائف ذات طبيعة
اجتامعية ومؤقتة ،وذات إنتاجية منخفضة ج ًدا) .ويقدر هذا املعدل بنسبة  25يف املئة بني
الشبان الطالب الجامعيني(.((2
وقد تضاعف االستهالك الجزائري من املحروقات خالل عرش سنوات .وتُظهر الحصيلة الطاقية الجزائرية
إنتاجا مس ّو ًقا بقيمة  166مليون طن نفط مكافئ ،منها  51مليون طن نفط مكافئ يف
عام ً 2016
البرتول ،و 90مليون طن نفط مكافئ يف الغاز ( 94مليار مرت مكعب) ،و 10ماليني طن نفط مكافئ
تم تصدير  111مليون طن
يف املكثفات ،و 10ماليني طن نفط مكافئ يف الغاز النفطي ا ُملسال .وقد ّ
وتم استهالك  55مليون طن نفط مكافئ
نفط مكافئ (بنسبة  66يف املئة) بقيمة  27.8مليار دوالرّ ،
(((2
(بنسبة  34يف املئة) ،يجب أن تُضاف إليها  4.1ماليني طن نفط مكافئ مستوردة .
وقد بلغ االستهالك الوطني من املحروقات  58.3مليون طن نفط مكافئ يف عام  ،2016مع غلبة
واضحة للغاز الطبيعي وللغاز النفطي ا ُملسال 67 :يف املئة من الغاز الطبيعي ،و 33يف املئة من املنتجات
البرتولية (مبا يف ذلك  4يف املئة من الغاز النفطي ا ُملسال) .يف حني أنّ استهالك الطاقة وصل يف نهاية
املطاف يف عام  2016إىل  42.9مليون طن نفط مكافئ من خالل  15.5مليون طن نفط مكافئ من
املنتجات البرتولية (بنسبة  36.2يف املئة) ،و 2.2مليون طن نفط مكافئ من الغاز النفطي ا ُملسال
(بنسبة  5.2يف املئة) ،و 14.9مليون طن نفط مكافئ من الغاز (بنسبة  29.5يف املئة) ،و 12.5مليون
طن نفط مكافئ من الكهرباء (بنسبة  29.1يف املئة) .ويكتيس هذا االستهالك النهايئ للطاقة أهمي ًة
أكرب فيام يتعلق بقطاعات االستهالك من خالل  18.6مليون طن نفط مكافئ بالنسبة إىل األرس
وغريها (بنسبة  43.3يف املئة ،منها  1يف املئة فقط بالنسبة إىل الزراعة) ،و 15.1مليون طن نفط مكافئ
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Energie, Bilan Energétique National 2016
(2017), accessed on 4/3/2018, at: https://goo.gl/aT1kim; République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère
de l'Energie, Bilan des réalisations du secteur de l'énergie de l'année 2016 (2017), accessed on 4/3/2018, at: https://goo.gl/
C8DANs; République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Energie, Programme de développement des
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Algérie (2016), accessed on 4/3/2018, at: https://goo.gl/p4dGNZ
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بالنسبة إىل النقل (بنسبة  35.1يف املئة) ،و 9.2ماليني طن نفط مكافئ بالنسبة إىل الصناعة وقطاع البناء
(بنسبة  21.6يف املئة)(.((2
وتجدر اإلشارة إىل أنّ االستهالك النهايئ للطاقة ّ
ظل ألول مرة ثاب ًتا ،عمو ًما ،يف عام  42.9( 2016مليون
طن نفط مكافئ) ،مقارن ًة بعام  42.5( 2015مليون طن نفط مكافئ) ،بعد أن شهد معدل منو سنوي
كب ًريا منذ عام  27.6( 2000مليون طن نفط مكافئ)(.((3
جدول االستهالك النهايئ للطاقة ()2016-2000
النسبة املئوية للتغري النسبة املئوية للتغري
2016 2015 2000
()2016-2000
()2016-2015
االستهالك النهايئ للطاقة
(مليون طن نفط مكافئ)

42.9 42.5 27.6

+2

+78

املنتجات البرتولية (مليون طن نفط مكافئ)

9

16

15.5

-3

+71

الغاز الطبيعي – محطات توليد الكهرباء
(مليار مرت مكعب)

7.6

17.4 17.7

-2

+129

الغاز الطبيعي املوزع (مليار مرت مكعب)

4

13.4

+3

+235

52.3 50.2 20.7

+4

+153

الكهرباء املستهلكة (ترياوات /ساعة)

13
املصدر:

République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Energie, Bilan Energétique National 2016 (2017),
accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/aT1kim; Bilan Energétique National 2015 (2016), accessed on 30/3/2018,
at: https://goo.gl/CYxqka; Evolution Rétrospective du Bilan Énergétique National Algérien 1980-2004, accessed
on 30/3/2018, at: https://goo.gl/DZPJxw; Résultats du secteur de l'énergie: années 2000-2001-2002, accessed on
30/3/2018, at: https://goo.gl/6xUGDB

نالحظ ،إ ًذا ،أنّ استهالك الطاقة النهايئ ظل للمرة األوىل مستق ًّرا كث ًريا يف عام  2016مقارن ًة بعام ،2015
ولكنه مهم تاريخ ًّيا منذ عام  2000مع زيادة بنسبة  1يف املئة بالنسبة إىل الطاقة الكلية ( 1.39طن نفط
مكافئ للفرد؛ أي بزيادة  40يف املئة مقارن ًة بعام  ،)2000ونقصانٍ بنسبة  2.8بالنسبة إىل املنتجات البرتولية
( 0.43طن نفط مكافئ للفرد؛ أي بزيادة  65يف املئة مقارن ًة بعام  ،)2000وزيادة  3.3يف املئة بالنسبة إىل
الغاز الطبيعي ( 543مرتًا مكع ًبا للفرد؛ أي بزيادة  305يف املئة مقارن ًة بعام  ،)2000وزيادة  4.3يف املئة
بالنسبة إىل الكهرباء ( 1600كيلووات يف الساعة للفرد ،أي بزيادة  134يف املئة مقارن ًة بعام .((3()2000
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
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وتتوقع وزارة الطاقة يف الفرتة  2030-2016زياد ًة من  17إىل  30مليون طن بالنسبة إىل الوقود ،كام
تتوقع أن تكون احتياجات الغاز الطبيعي ما بني  42مليار مرت مكعب (كح ٍّد أدىن) و 55مليار مرت مكعب
(كح ٍّد أقىص) يف عام  .2019وتتوقع الرشكة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) من جهتها  47مليار مرت
مكعب يف عام  ،2023و 75مليار مرت مكعب يف عام .2030
وقد ازداد استهالك الغاز الطبيعي من محطات توليد الطاقة الكهربائية بنسبة  12.5يف املئة يف عام
 17.71( 2015مليار مرت مكعب) ،مقارن ًة بعام  15.75( 2014مليار مرت مكعب) .وازدادت قدرة توليد
الطاقة الكهربائية من  5900ميغاواط يف عام  2000إىل  17ألف ميغاواط يف عام  .2016ومن املتوقع
أن ترتفع إىل  60ألف ميغاواط بحلول عام ( 2030مبا فيها  37يف املئة طاقة متج ّددة) .وقد ارتفع إنتاج
الكهرباء من  25ترياوات /ساعة يف عام  2000إىل  70.6ترياوات /ساعة يف عام  ،2016ومن املتوقع أن
يصل اإلنتاج ،عىل األقل ،إىل  150ترياوات /ساعة بحلول عام .2030

ثالثًا :أي آفاق مستقبلية؟
ننطلق من استنتاجني رئيسني إلرساء العنارص األساسية ملستقبل الطاقة يف الجزائر:
²²االستنتاج األول :يف حالة عدم وجود اكتشافات جديدة مهمة ،وهو ما مل تعد عليه الحال منذ أكرث
من عقد من الزمن مع برميل واحد من املكافئ النفطي تم اكتشافه لثالثة منتجات ،من املتوقع أن
ينخفضاإلنتاج اإلجاميل ،ما مل يج ِر القيام باستثامر مهم ج ًدا عىل املد َيني القصري واملتوسطلتحسني
معدالت االسرتداد يف الحقول القدمية ،ثم عىل املد َيني املتوسطوالبعيد ملحاولة استغالل املحروقات
غري التقليدية.
²²االستنتاج الثاين :توضح هذه األرقام أنّ املحددات الرئيسة الثالثة ملدى قابلية التأثر يف الجزائر تتع ّلق
بالفعل مبعدل منو استهالكها الطاقي ،مقارن ًة مبعدل منو احتياطياتها وقدرتها عىل اإلنتاج يف املدى
ثم ،فمن أجل تغطية االحتياجات الوطنية
البعيد ،وبطبيعة املامرسات من حيث القيمة املضافة .ومن ّ
من الكهرباء ،ينبغي للرشكة الوطنية للكهرباء والغاز يف املستقبل أن تقوم ،عىل األقل ،بتشغيل محطة
لتوليد الطاقة الكهربائية من  400ميغاواط ّ
كل عام .إنّ هذا الجهد رضوري حتى لو تحقق برنامج
 22ألف ميغاواط من الطاقات املتجددة ،بسبب ّ
تقطع هذا النوع من الطاقة الذي مل ّ
تحل بعدُ
ً
مشكلته يف تخزين الكهرباء عىل مدار فرتات طويلة (عىل ّ
تساؤل:
األقل حال ًيا) .وهذا ما يثري بدوره
فبأي موارد طاقية ومالية إذا كان ميكنها أن تفعل ذلك؟
ّ
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إذا اعتمدنا عىل ما هو موجود وما ميكن أن يوجد من الناحية النظرية ،ميكننا القول إنّ صناعة
املحروقات يف الجزائر هي اليوم عىل ما يرام؛ ألنها تستطيع تزويد البالد بريع جيد بنسبة  98يف املئة
من عائدات التصدير ،و 70يف املئة من ميزانية الدولة ،و 33يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ،وبنسبة
داع للقلق لفرتة طويلة
إنتاج طاقي /استهالك طاقي تل ّبي االحتياجات الوطنية .ولذلك قد ال يوجد ّأي ٍ
حتى بعد  2030أو .2040
لكن دعونا نتخيل لحظ ًة أنّ األمور لن تسري عىل هذا النحو؛ ألنّ اإلمكانيات الكامنة املستقبلية تتضمن
قد ًرا كب ًريا من التخمني يك ميكننا البناء عليها إسرتاتيجي ًة للتنمية االقتصادية؛ وذلك لسببني ،هام:
ö öدرجة عدم اليقني الكربى ،سواء فيام تعلق باحتياطيات املحروقات التقليدية القابلة لالسرتداد
املتبقية ،أو باحتامالت االكتشافات ،أو حتى باالستغالل املحتمل للمحروقات غري التقليدية التي
من شأنها تجديد احتياطيات النفط والغاز الحايل أو الرضوري عىل املد َيني املتوسطوالبعيد.
ثم املحروقات ،والتي ستق ّلل عىل نحو كبري ورسيع من
ö öوترية منو استهالك الطاقة املحلية ،ومن ّ
الريع النفطي الذي يعتمد عليه االقتصاد الجزائري حال ًيا.

ال ميكن للجزائر االستغناء عن املحروقات وعن ريعها عىل املدى املتوسطأو البعيد أيضً ا ،حتى لو كان
امللح اتخاذ قرار بشأن التحكيم عىل املدى املتوسط
ذلك من وجهة نظر األمن الطاقي فحسب .ومن ّ
بني االحتياجات التي من شأنها أن تضمن االستهالك الوطني للطاقة ،واالستثامر لالنتقال التدريجي إىل
منوذج االستهالك املختلط (غري املتجدد واملتجدد) ،ودعم االستثامرات ،العامة أو الخاصة ،التي تهدف
إىل ضامن هذا االنتقال الذي ليس طاق ًيا فحسب ،بل إنه اقتصادي أيضً اً ،
فضل عن ّأي استثامر آخر ُمو ّلد
للوظائف وللرثوات فيام عدا املحروقات.

خالصة
يف ضوء ما تقدم ،ميكننا استخالص عدة استنتاجات فيام يتعلق باألمن الطاقي واالنتقال الطاقي للجزائر
يف أفق عام :2030
²²مي ّر األمن الطاقي للجزائر بعد عام  2030عرب تح ّول منوذج استهالكها الطاقي بنموذج جديد ،قائم
عىل نح ٍو متزايد عىل الجهد الكبري لتوفري الطاقة عىل وجه الخصوص ،واللجوء إىل الطاقات املتجددة.
يخص األمن الطاقي من كون الجزائر تواجه حال ًيا تحدي الريع النفطي  -املايل
²²يأيت الخطر املتوقع فيام ّ
ً
مستقبل هذا التحدي عىل نح ٍو أكرب كث ًريا ،إذا مل ُيستبدل هذا الريع برثوات
بعد عام  ،2030وستواجه
أخرى يف هذا األفق الزمني.
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²²برنامج االنتقال الطاقي هو أكرث من إسرتاتيجي ،ويجب أن يتضمن ً
فضل عن ذلك  22ألف ميغاواط
يخص توفري الطاقة( .((3وعىل الرغم من التنبؤات
من الطاقة املتجددة ،وهو برنامج أكرث جرأة فيام ّ
باقتصاد بـ  300مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي و 93مليون طن نفط مكافئ من املحروقات
متوقع يف أفق عام  ،2030سنكون مع ذلك قد استهلكنا حينئذ يف هذا األفق الزمني ما بني
السائلة
ٍ
 700و 800مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي(.((3
²²اإلقرار بأنه يجب مواصلة تصدير النفط والغاز خالل هذه الفرتة االنتقالية من أجل دعم التنمية
االقتصادية؛ ألنّ االعتامد عىل الريع النفطي لن يختفي بني عشية وضحاها ،فهذا يعني أننا سوف
نستهلك يف أفق عام  2030ما يعادل ّ
كل االحتياطيات املتبقية من حقل "حايس الرمل" ،إضافة إىل حقل
أو حقلني آخرين من حقول الغاز الطبيعي.
²²إنّ من مصلحة الجزائر إعداد استغالل املحروقات غري التقليدية التي تتوافق يف الوقت الحارض ويف
املستقبل مع الجزء األعظم من التجديد املمكن ملوارد الطاقة عىل املدى البعيد .وتق ّدر االحتياطيات
القابلة لالسرتداد من الناحية التقنية بنحو  22ألف مليار مرت مكعب( .((3فهي تقع عمو ًما يف مناطق
ثم فهي قريبة من املرافق الحالية إلنتاج املحروقات.
جغرافية تُنتج بالفعل املحروقات التقليدية؛ ومن ّ
وهذا يعني تحقيق وفرات كبرية ج ًدا يف االستثامر تضمن ربحي ًة مستقبلية عندما سنحتاج عىل وجه
التأكيد إىل هذا الغاز غري التقليدي بعد عام  .2030ويف هذا األفق ،ميكننا أن نفرتض أيضً ا أنّ التقدم
التكنولوجي الرسيع ج ًدا حال ًيا ال ميكنه ضامن ربحية هذا النوع من املصادر الطاقية فحسب ،وإمنا أيضً ا
مواجهة املخاطر البيئية ،التي هي عىل أي حال مامثلة للمخاطر املرتبطة باستغالل املحروقات التقليدية.
يخص االبتكار
²²ال يزال أمام املحروقات يف الجزائر مستقبل مرشق ،وعدد من التحديات التي يجب مواجهتها فيام ّ
أيضً ا ،سواء عىل مستوى التكنولوجيا أو اإلدارة أو الرشاكة؛ ألنّ العامل قيد التغري برسعة عالية ج ًّدا .والتحدي
الرئيس ،فيام يخص األمن الطاقي ،ليس حك ًرا عىل قطاع الطاقة؛ ألنه قبل كل يشء تح ٍّد برشي فيام يتعلق
مبستوى الخربة؛ ومن ّثم التدريب ،وهو تح ٍّد تكنولوجي ألنه يتطلب وجود قطاع بحثي منتج للتقدم واألدوات
واالبتكارات( .((3وتجدر اإلشارة ،أيضً ا ،إىل أنّ هذا التحدي سيكون اجتامع ًيا؛ ألنه يتطلب انضواء مستهليك
الطاقة اليوم وغ ًدا ،وهم الذين ينبغي لهم أن يكونوا "يف قلب العملية االنتقالية" .وأخ ًريا ،يرتبط الجانب املايل
بالحاجة إىل ضامن األمن الطاقي بكل املوارد املتاحة ،وإرساء بيئة مواتية إلقامة رشاكة رابح  -رابح.
32 Programme de développement des énergies renouvelables.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Cf. Abdelmadjid Attar, "Recherche scientifique et sécurité énergétique," Centre de Développement des Energies
Renouvelables, Bulletin des Energies Renouvelables, no. 43 (2017), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/viGHq1
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جا
ً استغالل الغاز الصخري يف الجزائر منوذ

Energy Diversification Strategies in Future
Shale Gas Exploitation in Algeria as a Model

 تهدف هذه الدراسة إىل تقييم تأثري ثورة الغاز الصخري يف البلدان التي لها احتياطات:ملخص
 تربز الجزائر من بني أكرث مناطق العامل التي، ويف هذا الصدد.مهمة من هذا املورد الطاقوي
َّ
مركزة باألساس يف مناطق الجنوب ذات
،يحوي باطنها كميات من الغاز الصخري ذات أهمية
بعيدا يف تنويع موارد
 وعىل الرغم من التفاؤل بإمكانية الذهاب.الطبيعة الصحراوية القاحلة
ً
 من خالل تعويض الغاز الصخري لنقص،الطاقة التي ت َُعد الدعامة األساسية لالقتصاد الجزائري
واملقاومة االجتامعية التي
 فإن االعتبارات البيئية،احتياطات البالد من املوراد النفطية التقليدية
َ
 قد ترهن توجهات هذه اإلسرتاتيجية،رافقت التجارب األوىل لبداية استغالل حقول الغاز الصخري
. وتدفعها إىل التوسع بقدر أكرث نحو خيارات اقتصادية أخرى،الطاقوية يف الجزائر
. الجزائر، االستدامة، البيئة، التنويع الطاقوي، الغاز الصخري:كلامت مفتاحية
Abstract: This study examines the impact of the shale gas revolution in countries that
have significant reserves of this energy resource. Algeria is one of the most important
regions in the world having substantial shale gas reserves, mainly concentrated in the
southern region, in areas of arid desert. In spite of Algeria's success in diversifying its
energy resources – seen as the main pillar of Algerian economy – by compensating for
the lack of traditional oil reserves in the country with shale gas, environmental concerns
need to be considered. The social resistance that accompanied the first exploitations
of shale gas fields, may influence the directions of this energy strategy and lead to its
expansion to include additional economic options.
Keywords: Shale gas,
Sustainability, Algeria.
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مقدمة
واضحا أن تطور التكنولوجيات االستخراجية الخاصة باستغالل مخزونات الغاز الصخري((( سيغري
بات
ً
الخريطة الجيوسرتاتيجية للطاقة يف العامل كله ،ومن ثم سيكون أحد البدائل املمكنة واملتاحة لعديد
الدول التي اكتشفت هذه املادة حدي ًثا ،وهذا ما قد يح ِّولها من دول مستوردة ملوارد الطاقة إىل دول
مصدرة لها؛ وهو ما ينطبق بقدر كبري عىل الواليات املتحدة التي انتقلت يف العقدين األخريين من حالة
التبعية للخارج من حيث استهالك الطاقة ،إىل حالة اإلشباع واالكتفاء مبا تنتجه منصات الغاز الصخري
عىل أراضيها .وقد شجعت هذه التجربة ،عىل ما يبدو ،كث ًريا من الدول األخرى التي متتلك موارد من
الغاز الصخري عىل تطوير إمكاناتها؛ بهدف التخلص من تبعيتها النفطية للخارج ،أو الرغبة يف تنويع
مصادرها الطاقوية بعد انخفاض اإلنتاج من املوارد التقليدية ،وتزايد الطلب املحيل عىل استهالك الطاقة.
ويف خضم هذه التغريات املتالحقة يف خريطة إنتاج الغاز عىل املستوى الدويل ،برزت الجزائر من بني
أكرب الدول التي تحوي كميات مهمة من الغاز الصخري .ومع حلول عام  ،2014رشعت الجزائر يف
تطبيق القانون الجديد للمحروقات ،وهو ما تجسد يف أرض الواقع من خالل البدء يف حفر أول برئ
للغاز الصخري يف كانون األول /ديسمرب  ،2014يف منطقة "حوض حنات" بعني صالح يف أقىص الجنوب
الجزائري .غري أن حالة الوعي غري املسبوق التي انترشت بني سكان املنطقة ملا يعتربونه أرضا ًرا قد تهدد
عجلت بخروج
مصادر املياه الجوفية بسبب عمليات "التكسري املايئ"((( ،التي يتضمنها هذا املرشوعَّ ،
عدد من التظاهرات عرب املناطق املعنية بعمليات التنقيب جنويب الجزائر ،وهذا ما ساهم بقدر كبري يف
إيقاف هذا املرشوع.
تحاول هذه الدراسة استرشاف مستقبل تح ُّول الجزائر نحو تطوير إمكاناتها الكبرية من الغاز الصخري
ً
متواصل يف
واستغاللها؛ لتخفيف الضغط عىل املوارد التقليدية (النفط) التي تعرف الجزائر انخفاضً ا
احتياطياتها منها ،وتوفري اإلمدادات من الغاز الصخري سواء محل ًّيا أو دول ًّيا؛ وذلك يف ظل عجز مصادر
الطاقة األحفورية((( عن تأمني احتياجات الطاقة عىل املديني املتوسط والبعيد .وتتضح هنا أهمية
فحص اإلسرتاتيجيات املستقبلية للتنويع الطاقوي ،ومدى مطابقتها ملعايري منوذج طاقوي مستدام ،يرتكز
 1الغاز الصخري  Shale Gasغاز طبيعي موجود حال ًّيا يف صخور السجيل الغنية باملادة العضوية ،وهي التي تقع عىل عمق كبري.
والستخراجها ،يجري استخدام تقنية "التكسري املايئ" ذات التكلفة العالية مقارنة بتكلفة استخراج الغاز الطبيعي.
 2التكسري املايئ  Hydraulic Fracturingتقنية حديثة تسمح باستخراج احتياطيات من البرتول والغاز كان من املستحيل الوصول إليها
ً
ساب ًقا ،بوسائل ميكانيكية تستعمل ً
مضغوطا ُيحدث كسو ًرا يف الطبقات الصخرية ،أي عرب شق الصخور باملياه .وألنه توجد كسور
سائل
طبيعية يف باطن األرض ،متتلئ تلك الفراغات باحتياطيات ميكن الوصول إليها من خالل إحداث كرس جديد.
 3الوقود األحفوري  Fossil Fuelهو وقود يتم استخدامه إلنتاج الطاقة األحفورية .و ُيستخ َرج الوقود األحفوري من املواد األحفورية،
كالنفط والغاز الطبيعي والفحم .تعتمد مواد االحرتاق األحفورية عىل ُم َر َّكبات عنرص الكربون ،وعند احرتاق الكربون مع غاز األكسجني
تنبعث طاقة يف شكل حرارة ،تُستخدم يف جميع املجاالت ،إضاف ًة إىل انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون ومواد كيميائية أخرى.
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عىل املالءمة االقتصادية ،والقبول االجتامعي ،والسالمة البيئية .وتفرتض الدراسة أن نجاح الجزائر يف
ً
مستقبل يتوقف عىل وجود بيئة ترشيعية ،وتكنولوجية ،وبيئية ،تجمع
إسرتاتيجيات التنويع الطاقوي
بني الكفاءة والفاعلية يف إدارة املوارد املتاحة ،عىل نحو عقالين ومدروس.

أول :من الغاز الطبيعي إىل الغاز الصخري :بديل طاقوي
ً
جديد
َترا َفق املشهد الدويل املتقلب للطاقة ،مع حدوث مجموعة من التغريات الجيوسرتاتيجية ،وهذا من خالل
اكتشاف احتياطات نفط وغاز جديدة ،وكذا دخول مصادر طاقوية جديدة إىل السوق ،بينام شهدت
أسواق املحروقات تقلبات حادة يف األسعار ،أ َّثرت تأث ًريا كب ًريا يف النمو االقتصادي واالستقرار السيايس يف
كثري من دول العامل ،عىل عكس نجاح الواليات املتحدة يف زيادة إنتاجها من موارد النفط والغاز الصخري؛
األمر الذي بدأ يغري من وضع البالد يف أسواق الطاقة العاملية عىل نحو أعمق مام كان يف أي وقت مىض
منذ عقود ،وإن كانت آثار هذه السياسة ملّا تتضح متا ًما ،وملا تتأكد بعد املسارات املستقبلية لنمو اإلنتاج.
 .1الخريطة الجيوسياسية للغاز الطبيعي يف العامل

أعادت أسعار النفط والغاز العاملية املتقلبة للغاية عىل مدى السنوات القليلة املاضية املخاوف بشأن
تحمل تكاليف إمدادات الطاقة يف جميع أنحاء العامل ،وموثوقيته وإمكانيته .وأصبحت أسواق
أمن ُّ
الطاقة العاملية حساسة ج ًّدا تجاه األحداث التي ال عالقة لها يف بعض األحيان بقطاع الطاقة ،وتَر َّكز توريد
منتجات الطاقة األساسية (النفط ،والغاز ،والفحم) يف أيدي عدد محدود ج ًّدا من البلدان ،بينام شهد
عدد كبري من البلدان الرئيسة املو ِّردة للطاقة مستويات من عدم االستقرار السيايس بدرجات متفاوتة.
(خصوصا من طرف
وال ميكن يف هذا الشأن إغفال النمو الرسيع للطلب اآلسيوي عىل الوقود األحفوري
ً
وتصاعد الجدل بشأن رضورة البحث عن مصادر الطاقة التي ال تؤثر يف املناخ والبيئة
الصني والهند)،
ُ
مزيجا معق ًدا من تقاطع
املحيطة؛ غري أن كل هذه املسائل وغريها من قضايا الطاقة األخرى متثّل ً
السياسات ،واملصالح الداخلية والخارجية للدول.
وبالنظر إىل وترية منو إنتاج النفط والغاز يف الواليات املتحدةً ،
فضل عن التحوالت املهمة األخرى يف أسواق
الطاقة ،فإنه من املتو َّقع أن تبقى املصادر الرئيسة للطاقة املستخدمة لتغذية االقتصاد العاملي مستقرة نسب ًّيا
يف املستقبل املنظور ،من خالل هيمنة الوقود األحفوري؛ كالنفط ،والغاز الطبيعي ،والفحم ،عىل نحو 80
يف املئة من إجاميل الطاقة املستعملة ،من دون إغفال أن الطاقة النووية ستكون مصد ًرا ًّ
مهم للطاقة يف
كثري من البلدان ،ومن املتوقع أن تنمو من ًّوا كب ًريا يف الصني والهند ،ولكنها ستظل غري ملبية إال حصة معتدلة
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من إجاميل الطلب العاملي عىل الطاقة .وينطبق األمر نفسه عىل مصادر الطاقة املتجددة التي تحولت إىل
أرسع املصادر من ًّوا يف إمدادات الطاقة ،ولكن من املرجح أن يظل إجاميل تغلغلها يف السوق ً
ضئيل يف ظل
السياسات املتبعة ،وحتى لو أصبحت الطاقة املتجددة اآلن أكرث قدرة عىل منافسة الوقود األحفوري ،حينام
يتم تطوير قدرات جديدة ،فإن االستعاضة عن البنية التحتية الحالية للوقود األحفوري متثل تحد ًيا أصعب(((.
وخال ًفا لسوق النفط املتكاملة عامل ًّيا ،فإن أسواق الغاز الطبيعي مجزأة بسبب محدودية خطوط
األنابيب ،وارتفاع تكاليف نقل الغاز الطبيعي املسال املتداول عامل ًّيا ،عىل الرغم من أن أسواق الغاز
الطبيعي تتجه إىل أن تكون أكرث مرونة بسبب خيارات التوريد املتنوعة عىل نحو متزايد ،والنمو الرسيع
نسب ًّيا يف الغاز الطبيعي املسال مقارنة باألحجام املتداولة يف خطوط األنابيب ،وزيادة كفاءة األسواق(((.
كام أصبح الوضع الجيوسيايس فيام يتعلق بإمدادات الغاز معق ًدا عىل نحو خاص؛ فعىل الرغم من أن
الغاز أكرث انتشا ًرا جغراف ًّيا من النفط ،فإن تركيز احتياطيات الغاز هو الرتكيز األعىل .وبينام متثل اململكة
العربية السعودية وفنزويال وإيران الدول الثالث األوىل يف العامل من حيث االحتياطيات النفطية (نحو
 44يف املئة من احتياطيات النفط العاملية) ،فإن روسيا وإيران وقطر تتبوأ املراكز الثالثة األوىل من حيث
احتياطيات الغاز (تسيطر فعل ًيا عىل  53يف املئة من إجاميل احتياطيات الغاز العاملية)؛ وهذا ما يعني أن
روسيا وإيران وقطر قد تصبح أكرب موردي الغاز يف جميع أنحاء العامل بحلول عام .(((2030
عمو ًما ،تشري التقديرات إىل انخفاض احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل بنسبة  0.5يف املئة ،من 196.93
تريليون مرت مكعب عام  2015إىل نحو  195.9تريليون مرت مكعب عام  ،2016قابله منو ملحوظ يف الطلب
العاملي عىل الغاز عام  2015مقارنة بالعام السابق بنسة  1.7يف املئة ،وهو معدل منو دون معدل النمو
املتوسط املسجل عىل مدار السنوات العرش املاضية ،البالغ  2.3يف املئة((( ،بينام بلغ إجاميل اإلنتاج العاملي
للغاز عام  2016نحو  3613مليار مرت مكعب ،بزيادة قدرها  0.8يف املئة مقارنة بعام  ،2015وقد ارتفع
إنتاج الغاز منذ األزمة االقتصادية يف عام 2009؛ و ُت َعد الزيادة التي شهدها يف عام +29.1( 2016مليار مرت
مكعب) هي الصغرى يف هذه املرحلة((( .وارتفعت حصة الغاز الطبيعي من إجاميل استهالك الطاقة األولية
يف العامل ارتفا ًعا طفي ًفا يف عام  ،2015لتصل إىل  23.8يف املئة مقارنة بنسبة  23.7يف املئة عام .(((2014
4 International Security Advisory Board, Report on Energy Geopolitics: Challenges and Opportunities (July 2, 2014), p.
7, accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/iXBdK5
5 Ibid., p. 10.
6 Boyan Kavalov & Nathan Pelletier, Shale Gas for Europe: Main Environmental and Social Considerations: A Literature
Review (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012), p. 6.
 7منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ،تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون (الكويت :أوابك ،)2016 ،ص .211
8 International Energy Agency, Natural Gas Information: 2017 Final Edition, p. 3, accessed on 30/3/2018, at: https://
goo.gl/ZFsNsg
 9منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ،ص .211
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خصوصا يف عام  ،2016نوع من االنتعاش من قطاع توليد الطاقة
ويف خضم انخفاض أسعار الغاز ،ظهر،
ً
الذي تأثر بحركة األسعار ،وهو ما شجع الطلب عىل الغاز؛ ففي الواليات املتحدة ،كان توليد الطاقة التي
تعمل بالغاز ،يف ارتفاع متواصل عىل مدى السنوات القليلة املاضية ،متجاوزًا بذلك االعتامد عىل الفحم؛
خصوصا يف عام  ،2016وذلك بسبب انخفاض
إضافة إىل ظهور توجه قوي من أوروبا لالعتامد عىل الغاز،
ً
أسعار الغاز ،مقابل زيادة أسعار الفحم وطرق استخدامه(.((1
ومع أن الطلب العاملي عىل الغاز واجه مجموعة من التحديات يف السنوات املاضية ،بسبب مجموعة
متنوعة من العوامل؛ مثل تباطؤ النمو االقتصادي ،إىل جانب املنافسة القوية من الفحمً ،
فضل عن
التصاعد املتزايد ملصادر الطاقة املتجددة األخرى ،إضافة إىل الطقس الحار يف مراكز االستهالك الرئيسة
التي خفضت الطلب عىل الطاقة بغرض التدفئة ،فإن عدة مناطق؛ مثل اليابان (بعد كارثة فوكوشيام)،
والواليات املتحدة التي شهدت زيادة إمدادات الغاز ،أظهرت من ًّوا قو ًّيا يف الطلب عىل الغاز .عىل العموم،
سجل متوسط منو الطلب عىل الغاز نسبة  1.5يف املئة يف الفرتة  ،2015-2011أي أقل من مستوى النمو
البالغ  3يف املئة خالل الفرتة .((1(2010-2000
ومن املتوقع أن يزداد استهالك الغاز الطبيعي العاملي بنسبة  43يف املئة يف الفرتة-2040 2015؛ إذ
ستكون األسواق الناشئة مسؤولة عن معظم النمو يف إجاميل الطلب عىل الطاقة خالل العقود القليلة
القادمة( ،((1واعتربت توقعات وكالة الطاقة الدولية أن الصني والهند سرتفعان منو معدالت الطلب خالل
العقد القادم ،ومنه أكرث من ثالثة أرباع النفط العابر ملضيق هرمز؛ وهذا ما يؤثر يف الطرق األساسية
الجيوسياسية لتجارة الطاقة يف العامل.
ينمو استهالك الغاز الطبيعي يف كل من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبلدان غري األعضاء
توس ًعا يف القطاعات
فيها خالل الفرتة ،2040-2015
ً
خصوصا يف مجموعة البلدان األخرية التي تعرف ُّ
الصناعية وزيادة يف حاجتها إىل الكهرباء التي من املتوقع أن ينمو االستهالك فيها ،مبا متوسطه  1.9يف
املئة سنو ًّيا من عام  2015إىل عام  ،2040عىل النقيض من نسبة  0.9يف املئة سنو ًّيا يف بلدان منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية .وترتفع حصة استهالك الغاز الطبيعي يف الدول غري األعضاء يف منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية من  53يف املئة يف عام  2015إىل  59يف املئة يف عام .((1(2040
يبني الجدول ( )1التوقعات الطويلة األمد للطلب عىل الغاز بني عامي  2015و2040؛ إذ ُيتوقع أن يزداد
الطلب عىل الغاز من أقل ً
قليل من  60مليون مكافئ برميل نفط يوم ًّيا يف عام  2015إىل نحو  93مليون
10 Organization of the Petroleum Exporting Countries, World Oil Outlook 2040 (Vienna: OPEC, 2017).
11 Ibid., p. 81.
12 U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2017 (September 14, 2017), accessed on
30/3/2018, at: https://goo.gl/J99ahS
13 Ibid.
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الشكل ()1
استهالك الغاز الطبيعي يف العامل

املصدر:
U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2017 (September 14, 2017), p. 49,
accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/J99ahS

مكافئ برميل نفط يوم ًّيا يف عام  .2040وهو ما ميثل معدل منو سنوي مبتوسط يبلغ نحو  1.8يف املئة.
ومقارنة بأنواع الوقود األحفوري األخرى ،يحظى الغاز بأعىل معدل منو ،من  21.5يف املئة عام  2015إىل
أكرث من  25يف املئة عام  .2040ومن ثم ،تجاوز الفحم وأصبح ثاين أكرب وقود مهم يف مزيج الطاقة ،ويأيت
معظم النمو يف الفرتة  2040-2015من البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،بنحو
 29مليون مكافئ برميل نفط يوم ًّيا ،بينام يقع باقي النمو (نحو  5ماليني مكافئ برميل نفط) يف أسواق
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(.((1
أما تجارة الغاز الطبيعي املسال العاملية ،فمن املتوقع أن تصل إىل ثالثة أضعافها تقري ًبا ،من  12تريليون
قدم مكعب إىل  31تريليون قدم مكعب ،بني عامي  2015و .2040وعىل الرغم من النمو القوي يف تجارة
الغاز الطبيعي املسال ،فمن املتوقع أن تستمر تدفقات الغاز الطبيعي من خالل األنابيب العابرة لألقاليم
بنسبة  48يف املئة يف عام  2040مع زيادة تطوير البنية التحتية لخطوط األنابيب(.((1
يربز ،إ ًذا ،صعود إنتاج الغاز الصخري بوصفه أحد أهم املؤرشات التي ستساهم عىل األرجح يف منو
ً
مستقبل؛ فمن املتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي بني عامي  2015و2040
إمدادات الغاز الطبيعي
أساسا؛ وهذا بعد توجه الدولتني يف السنوات األخرية نحو استغالل املوارد
يف الواليات املتحدة والصني ً
14 Organization of the Petroleum Exporting Countries, p. 81.
15 U.S. Energy Information Administration.
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الجدول ()1
الطلب العاملي عىل الغاز بحسب املناطق
املستويات
النمو
حصة الطلب العاملي عىل الطاقة
(مليون برميل نفط مكافئ) (النسبة املئوية)
(النسبة املئوية)
2040 2030 2020 2015
2040-2015
2040 2030 2020 2015
منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية يف أمريكا

19.7 18.6 16.8 15.8

0.9

21.1 23.3 25.7 26.7

منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية يف أوروبا

9.0 8.9 8.6 7.8

0.6

9.6 11.2 13.1 13.2

منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية يف آسيا وأوقيانوسيا

3.8 3.6 3.6 9.9

-0.1

4.1 4.5 5.6 6.5

منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية

32.5 31.1 28.9 27.5

0.7

34.8 39.0 44.4 46.4

الصني

9.0 7.1 4.5 3.3

4.1

9.7 8.9 6.9 5.6

الهند

3.3 21 1.2 0.9

5.2

3.5 2.6 1.8 1.6

أوبك

16.1 13.2 9.6 8.4

2.6

17.3 16.5 14.8 14.3

البلدان النامية األخرى

19.7 14.6 10.2 8.6

3.4

21.1 18.2 15.6 14.4

48.2 36.9 25.5 21.3

3.3

51.6 46.2 39.1 35.9

روسيا

7.8 7.5 7.1 7.1

0.4

8.4 9.4 10.9 12.0

دول أخرى من أوراسيا

4.8 4.3 3.7 3.4

1.4

5.2 5.4 5.6 5.7

أوراسيا

12.6 11.8 10.7 10.5

0.7

13.5 14.8 16.5 17.7

مجموع العامل

93.3 79.9 65.2 59.2

1.8

100 100 100 100

البلدان النامية

املصدر:
Organization of the Petroleum Exporting Countries, World Oil Outlook 2040 (Vienna: OPEC, 2017), p. 80.
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الشكل ()2
إنتاج الغاز الطبيعي يف العامل

املصدر:
U.S. Energy Information Administration, p. 55.

الصخرية املكتشَ فة عىل أراضيهامً ،
فضل عن منو إنتاج الغاز الطبيعي يف روسيا خالل الفرتة ،2040-2015
نتيجة منو إيراداتها يف املناطق القطبية الشاملية والرشقية يف البلد.
لقد مثّل منو املوارد الصخرية نسبة  50يف املئة من إنتاج الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة يف عام
 .2015ومن املتوقع أن يصل إىل نحو ثلثي إجاميل اإلنتاج األمرييك من الغاز الطبيعي ،أو  70يف املئة
منه بحلول عام  ،2040بعد الزيادة يف عمليات الحفر األفقي والتكسري املايئ التي سمحت بتعزيز
االحتياطيات املكتشفة القابلة لالستغالل من الناحية الفنية .ومن املتوقع أيضً ا أن ميثل منو املوارد
الصخرية نحو 50يف املئة من إنتاج الغاز الطبيعي يف الصني بحلول عام ً ،2040
جاعل الصني أكرب منتج
للغاز الصخري يف العامل بعد الواليات املتحدة .ويف كندا ،من املتوقع أن يأيت إنتاج الغاز الطبيعي يف
املستقبل باألساس من املوارد الطاقوية الصخرية ضمن منطقتي كولومبيا الربيطانية وألربتا(.((1
 .2طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة :هل تنجح التجربة يف
دول أخرى؟

خصوصا
عىل مدى السنوات املاضية ،كان صناع القرار يف الواليات املتحدة مييلون إىل النظر إىل الطاقة،
ً
النفط ،بوصفها مصد ًرا للضعف .وغال ًبا ما بنت الواليات املتحدة مواقفها وسياساتها الخارجية وفق
16 Ibid.
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تصورات الندرة املحلية وفقدان األمن الطاقوي ،بينام كان االستقالل الطاقوي للواليات املتحدة مبنزلة
الحلم الذي راود السياسيني منذ سبعينيات القرن املايض ،غري أن الثورة الصخرية التي بدأتها البالد،
ووصولها إىل موارد جديدة من النفط والغاز ،كانت لهام آثار هائلة يف إنتاجها ويف ميزانها التجاري(.((1
فإىل غاية عام  ،1998مل يكن هناك إنتاج للغاز الصخري التجاري يف العامل؛ ولكن بحلول عام  ،2012بلغ
إنتاج الواليات املتحدة من الغاز الصخري نحو  8تريليونات قدم مكعب ،أو ما ميثل ثلث إجاميل إنتاج
الغاز يف البالد ،وأكرث من  7يف املئة من إنتاج الغاز العاملي؛ إذ إن تطور التكنولوجيا االستخراجية لهذا
املورد الطاقوي جعل استغالله ممك ًنا ،وتصديره إىل األسواق العاملية أم ًرا ً
سهل .وأدت اإلمدادات املتزايدة
من الغاز الصخري يف الواليات املتحدة أيضً ا ،إىل خفض أسعار الغاز الفوري بأكرث من النصف ،وتقليص
الطلب النسبي عىل الوقود الذي يستخرج من الفحم الذي كان سائ ًدا طوال الفرتة املاضية(.((1
وعىل الرغم من ارتفاع استرياد الواليات املتحدة من الغاز عام  2007باطراد إىل  3.8ماليني طن مكعب،
فقد انخفض هذا الرقم بعد ذلك إىل  2.6مليون طن مكعب عام  ،2010وكان لذلك أثر ملحوظ يف سوق
الغاز العاملية؛ وينطبق األمر نفسه عىل الغاز الطبيعي املسال الذي استوردت منه الواليات املتحدة 771
مليار قدم مكعب عام  ،2007غري أنه انخفض إىل أكرث من النصف ،ليصل إىل  349مليار قدم مكعب
خالل عام 2011؛ مع العلم أن زيادة إنتاج الغاز الصخري يف الواليات املتحدة أدت إىل تغيريات كبرية يف
أسعار الغاز الطبيعي الفوري ،وكانت هذه التغيريات متوقعة ،بسبب البنية التحتية لخطوط األنابيب
التي ميكن ربطها بسهولة باإلمدادات الجديدة من الغاز الصخري ،ومن ثم تسهيل الوصول إىل األسواق
الداخلية .وقد أدت هذه الزيادة يف إنتاج الواليات املتحدة من الغاز الصخري بدورها إىل زيادة الحوافز
إلنتاجه ،وهو ما جعل أسعار الغاز تصل إىل أدىن مستوياتها بحلول عام .((1(2012
يف بداية األلفية الجديدة ،كان للرتاجع يف أسعار الغاز الفوري انعكاسات عىل معدل االستكشاف .غري أن
انتعاش الطلب عىل الغاز الطبيعي فيام بعد ساهم بقوة يف ارتفاع أسعاره ،وهو ما انعكس عىل ارتفاع
عدد منصات الحفر املوجهة للغاز التي بلغت ذروتها يف عام  ،2008أي ضعف الرقم يف بداية العقد.
وانخفض سعر الغاز الفوري مرة أخرى ،مؤث ًرا هو أيضً ا يف تراجع عدد منصات الحفر النشطة ،بحلول
عام  ،2011بنسبة  60يف املئة مقارنة باالرتفاع الذي شهده عام  .2008وكان للزيادة الكبرية يف إمدادات
الغاز ،إىل جانب االنخفاض الكبري ج ًّدا يف أسعار الغاز الفوري يف الواليات املتحدة أثر كبري يف اختياره
وقو ًدا للتدفئة وتوليد الطاقةً ،
بدل من الفحم الذي كان يساهم يف العقود املاضية بنسبة راوحت بني
17 International Security Advisory Board, p. 7.
18 African Development Bank, Shale Gas and its Implications for Africa and the African Development Bank (Tunisia:
African Development Bank, 2013), p. 12.
19 Ibid., p. 18.
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الشكل ()3
إنتاج الغاز الصخري يف الواليات املتحدة مقارنة بباقي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

املصدر:
U.S. Energy Information Administration, Natural Gas Information: Overview (2017), accessed on 17/4/2018
at: https://bit.ly/2qCZNXT

 52يف املئة و 42يف املئة يف إنتاج الكهرباء ،يف حني ارتفعت حصة الغاز من  16يف املئة إىل  25يف املئة،
وزادت نسبة الطاقة املتجددة أيضً ا من  1.4يف املئة إىل  4.2يف املئة(.((2
ومل يفتأ اإلنتاج األمرييك من الغاز ينمو منذ عام  ،2013وذلك باألساس بفضل ثورة الغاز الصخري الذي
ارتفعت حصته مقارن ًة بإجاميل االحتياطي األمرييك من الغاز الطبيعي ،من  54يف املئة يف عام  2015إىل
 62يف املئة يف عام .((2(2016
ميكن أن نعزو هذا الزخم الكبري والتطور الرسيع يف صناعة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة إىل
مجموعة عوامل متنوعة ميكن حرصها فيام ييل:
ö öاملعرفة الجيولوجية بالرواسب الصخرية وموارد الغاز املحتملة :كان وجود املعلومات حول
التشكيالت الصخرية واالحتياطيات املحتملة من الغاز الصخري القابل لالستغالل معرو ًفا
20 Ibid., p. 19.
21 U.S. Energy Information Administration, U.S. Crude Oil and Natural Gas Proved Reserves, Year-end 2016 (February
2018), accessed on 1/7/2018, at: https://goo.gl/789Vjr
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ومح َّد ًدا جي ًدا يف الواليات املتحدة قبل بداية الرشوع يف عمليات التكسري املايئ ،وذلك بفضل
املسوحات الجيولوجية الواسعة النطاق ،والحفر للغاز التقليدي ،والنفط ،وغريها من املوارد التي
كانت تقوم بها هيئة املسح الجيولوجي األمريكية USGS؛ وهذا ما شجع الحكومة األمريكية عىل
دعم املشاريع امليدانية الستكشاف املوارد املتاحة ،وتطوير التكنولوجيات الخاصة بها( .((2وإذا
كانت هذه الدراية العلمية املتخصصة متيز التجربة األمريكية وتعطيها عوامل النجاح للميض
نحو استغالل مواردها من الغاز الصخري ،فإن كث ًريا من دول العامل األخرى تفتقر ،عىل النقيض
من ذلك ،إىل هذه الجوانب ،وال سيام ما تعلق منها بدقة مسوحاتها الجيولوجية ملواردها
الطاقوية املتاحة ،وعدم تحكمها مبا يكفي يف تقنيات الحفر األفقي والتكسري املايئ ،وهو ما
دفع وكالة الطاقة الدولية يف عام  ،2012إىل اعتبار أنه إىل غاية عام  ،2035سيبقى إنتاج الغاز
الصخري محصو ًرا بني دول قليلة هي الواليات املتحدة ،وكندا ،والصني ،والهند ،وأسرتاليا(.((2
ö öدور رشكات االستكشاف واإلنتاج الصغرية املستقلة :هيمنت بعض الرشكات الصغرية املستقلة يف
املراحل األوىل من الثورة الصخرية عىل نشاطات استخراج الغاز الصخري يف الواليات املتحدة،
وأبدت استعدادها لتحمل املخاطر املرتبطة بهذا النشاط الجديد ،عىل اعتبار أن هذه الرشكات
كانت عالية التخصص يف االستكشاف واإلنتاج ،وتركز عملها عىل نطاق محدد ،وكانت عىل
استعداد دائم لتغيري منصات الحفر بحسب االستكشافات التي تُظهر أهمية الحقول الجديدة،
ً
فضل عن اكتساب هذه الرشكات خربات ميدانية للتعامل مع بعض املخاطر البيئية املرتبطة

مبنصات الغاز الصخري ،لتدخل رشكات النفط الوطنية يف الواليات املتحدة ،وبعض الرشكات
الكربى األخرى عىل هذا الخط(.((2

ö öجودة املوارد وكميتها وتكلفة اإلنتاج :كانت املخاوف األوىل للواليات املتحدة يف استغالل الغاز
الصخري تتعلق بضامن االستغالل الكامل لكل املوارد الصخرية املتاحة .ومع تراكم الخربة،
واتساع نطاق املعلومات الجيولوجية الدقيقة ،وتطور التكنولولجيات االستخراجية ،أصبحت
هذه اإلمكانية متاحة؛ إذ بات يف اإلمكان حساب الجدوى االقتصادية ألي برئ قبل الرشوع
خصوصا أن حفر آبار الغاز الصخري أعىل تكلفة من حفر آبار الغاز
يف عملية الحفر األفقي،
ً
التقليدية .وكان من العوامل الحاسمة يف تطوير الغاز الصخري األمرييك وجود أسواق للغاز
الطبيعي؛ إذ هناك أسواق ثابتة ،ال تقترص عىل توليد الطاقة والتدفئة املنزلية ،ولكنها تشمل
22 Kavalov & Pelletier, p. 12.
23 African Development Bank, p. 27.
24 Elizabeth Bomberg, "Risks and Risk Governance in Unconventional Shale Gas Development," Environmental
Science & Technology, vol. 48 (2014), p. 8290.
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أيضً ا االستعامالت الصناعية (تحويله إىل صيغة اإليثيلني الذي يدخل يف عديد الصناعات
الكيميائية واملنتجات املرتبطة به كالغاز الطبيعي املضغوط السيارات)(.((2
ö öالبنية التحتية (النقل ،والتخزين  ...إلخ) :من املعروف أن الواليات املتحدة متتلك بنية تحتية
خصوصا خطوط نقل الغاز التي ُي َعد
واسعة النطاق لنقل املوراد الطاقوية إىل املستخدمني،
ً

بناؤها مكل ًفا ج ًّدا؛ لذلك فإن ربط منصات جمع الغاز الصخري بشبكة خطوط األنابيب ونقاط
التخزين كان ممك ًنا .وعىل غرار التجربة األمريكية ،فإن البلدان التي لديها بالفعل شبكة أنابيب

الغاز ومرافق التخزين كانت لها أفضلية أكرث الستيعاب اإلمدادات اإلضافية من اكتشافات الغاز
الصخري .وعىل الرغم من أن هناك حاجة إىل تدعيم البنية التحتية املوجودة لربط اإلنتاج
الجديد بالشبكة ،فإن التكلفة اإلضافية لهذا تكون صغرية عمو ًما ،مقارنة بتكلفة إنشاء شبكة
جديدة كاملة .أضف إىل ذلك أن اكتشاف الغاز الصخري يف املناطق النائية يقلل فرص استغالله
بسبب زيادة تكلفة نقله.
ö öالوضع القانوين للموارد تحت األرض :مبوجب قوانني الواليات املتحدة ،فإن حقوق امللكية يف
املوارد تحت األرض ،ومنها رواسب الغاز الصخري ،ملك ألصحاب األرايض .ومن ثم ،فإن مالك
األرايض يف الواليات املتحدة لديهم مصلحة اقتصادية يف تنمية موارد الغاز الصخري التي تقوم
عليها ممتلكاتهم عن طريق اإليجار .وغال ًبا ما ميثل الغاز الصخري فرصة رئيسة ،إن مل تكن
الفرصة االقتصادية الوحيدة ،ليك يحصل مالكو األرايض عىل عائد معقول من هذه املمتلكات(.((2
ومام ال شك فيه أن هذه البيئة املناسبة ،وتوايل االبتكارات التقنية التي طبقت أول مرة عىل الغاز
الصخري ،ثم النفط الح ًقا ،من األسباب التي أحدثت ثورة هائلة يف احتياطات الطاقة األمريكية ،ودفعتها
لتكون األرسع من ًّوا يف إنتاج النفط يف العامل ،وتحقيق ما مل ميكن تصوره قبل بضع سنوات؛ وهذا ما شجع،
يف وقت قصري ،كث ًريا من البلدان يف أنحاء العامل للعمل عىل استكشاف إمكانات مواردها الصخرية .ومن
ثم ،يطرح هذا التساؤل عن مدى قدرة دول أخرى ،كالجزائر ،عىل إنشاء نسخ خاصة بها من ثورة النفط
والغاز األمريكية ،وال سيام أن الجزائر متتلك احتياطيات من الغاز الصخري أكرب من االحتياطات املوجودة
يف الواليات املتحدة.
25 African Development Bank, p. 29.
26 Kavalov & Pelletier, p. 14.
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ثان ًيا :توجه الجزائر الستغالل الغاز الصخري :االقتصاد عىل
حساب البيئة
لطاملا نُظِ ر إىل الرثوات األحفورية يف الجزائر ،وال سيام الرثوة الغازية منها ،بوصفها أحد مقومات االستقرار
االقتصادي داخل ًّيا وخارج ًّيا؛ بفضل خصائصها التقنية (قلة تلويث البيئة ،مقارنة بالنفط) ،واالقتصادية
(توليد الكهرباء) ،ويبدو أن هذا هو التوجه الذي أرادت البالد مواصلته من خالل محاولة استغالل
أساسا،
احتياطيات الغاز الصخري املكتشَ فة حدي ًثا؛ إال أن هذه الرغبة اصطدمت بتحديات مرتبطةً ،
باألرضار البيئية التي من املمكن أن يخلفها هذا االستغالل ،وارتدادات ذلك عىل املستوى االجتامعي.
 .1الغاز الطبيعي يف الجزائر :األهمية الداخلية والخارجية

ُت َعد الجزائر أكرب منتج للغاز الطبيعي يف أفريقيا ،وهي ثاين أكرب مز ِّود ألوروبا بالغاز الطبيعي .وقد
أنتجت املحروقات حتى قبل االستقالل عن فرنسا يف عام  ،1962وأصبحت الجزائر عض ًوا يف منظمة
البلدان املصدرة للنفط (أوبك) يف عام  1969بعد سنوات من بدء إنتاجها النفطي يف عام  ،1958كام
ُبني اقتصادها بأكمله حول هذه املوارد ،وهذا ما جعل جل صادراتها من النفط والغاز الطبيعي ،بعد
االستثامرات الكربى يف هذا امليدان يف عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن املايض؛ ورسعان ما
منَت قدرة الجزائر عىل إنتاج النفظ والغاز لتصبح املو ِّرد الرئيس لهذه املنتجات الطاقوية ،وال سيام أنها
كانت أول منتج للغاز الطبيعي املسال يف العامل عام  .1964ويقع معظم احتياطيات الجزائر من النفط
والغاز يف الجزء الرشقي من الصحراء جنوب البالد ،إذ يأيت  75يف املئة من إنتاج املحروقات من َ
حقل
حايس مسعود وحايس الرمل؛ حيث ميثل الغاز الطبيعي  64يف املئة من إجاميل حجم اإلنتاج ،والنفظ
 26يف املئة ،واملكثفات  6يف املئة ،وغاز البرتول املسال  4يف املئة .ويف عام  ،2010كانت الرشكة الوطنية
الجزائرية سوناطراك تستحوذ عىل  72يف املئة من حجم اإلنتاج( ،((2والباقي للرشكات األجنبية(.((2
وترجع أهمية الجزائر يف سوق الطاقة العاملية إىل عوامل عدة؛ إذ إنها تحتل املرتبة الحادية عرشة من
حيث احتياطيات الغاز الطبيعي املؤكدة يف العامل ،بــ  159تريليون قدم مكعب ،وهذا ما يجعلها من
 27استنادًا إىل بيانات رشكة ريستاد للطاقة  ،Rystad Energyفإن رشكات النفط الدولية التي لها حصص ملحوظة يف حقول النفط
والغاز الطبيعي هي ( Cepsaإسبانيا) ،و( BPاململكة املتحدة) ،و( Eniإيطاليا) ،و( Repsolإسبانيا) ،و( Totalفرنسا) ،و( Statoilالرنويج)،
و( nadarkoالواليات املتحدة) .كام أن أصول رشكة سوناطراك يف الجزائر تجعلها أكرب رشكة للنفط والغاز الطبيعي ليس يف البالد فقط ،ولكن
يف أفريقيا أيضً ا .وتعمل الرشكة يف مناطق عدة من العامل؛ منها :أفريقيا (مايل ،والنيجر ،وليبيا ،ومرص) ،وأوروبا (إسبانيا ،وإيطاليا ،والربتغال،
واململكة املتحدة) ،وأمريكا الالتينية (بريو) ،والواليات املتحدة.
28 Azzedine Layachi, The Geopolitics of Natural Gas: The Changing Geopolitics of Natural Gas: The Case of Algeria
([Houston, Texas]: The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 2013), p. 9, accessed on 30/3/2018,
at: https://goo.gl/MXHjX4

فيرظ ركاش

139

إسرتاتيجيات التنويع الطاقوي يف املستقبل

بني الدول العرش األوىل عامل ًّيا يف إنتاج الغاز الطبيعي ،وثالث أكرب البلدان األعضاء يف منظمة أوبك بعد
إيران وقطر؛ حيث تصدر الغاز عرب خطوط األنابيب وناقالت الغاز الطبيعي املسال إىل أوروبا ،وكثري من
بلدان العامل األخرى( .((2وقد بلغ إنتاج الجزائر من املحروقات نحو  166.1مليون مكافئ طن نفط ،بنمو
خصوصا الغاز الطبيعي والنفط الخام.
قدره  +7.3يف املئة عام كان يف عام ،2015
ً
الجدول ()2
حصيلة القطاع الطاقي يف الجزائر ()2016
التطور
املورد الطاقي

الوحدة

2015

2016

النفط الخام

مليون طن

49.2

51.0

+1.8

الغاز الطبيعي

مليار مرت مكعب

84.6

95.0

+10.4

الكمية

النسبة
املئوية
+3.6
+12.3

املصدر:
Ministère de l'Energie (Algérie), Bilan du réalisation du secteur 2016 (Septembre 2017), p. 10, accessed on
17/4/2018 at: https://bit.ly/2qAdiYk

بلغت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي  35.7مليار دوالر يف عام 2015؛ أي بانخفاض قدره 41
يف املئة مقارنة بـ  60.3مليار دوالر يف عام  .2014كام بلغ متوسط سعر النفط الخام املنتج يف الجزائر
 52.79دوال ًرا للربميل يف عام  ،2015أي بانخفاض قدره  47يف املئة عن عام  .2014وانخفض احتياطي
النقد األجنبي من 194مليار دوالر يف كانون األول /ديسمرب  2013إىل  153مليار دوالر يف أواخر عام
 .((3(2015ويظل اقتصاد الجزائر يعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل اإليرادات الناتجة من قطاع النفط والغاز الذي
ميثل نحو  25يف املئة من إجاميل الناتج املحيل ،وأكرث من 95يف املئة من عائدات التصدير ،و 60يف املئة
من إيرادات امليزانية ،وف ًقا لصندوق النقد الدويل(.((3
وتعتمد الجزائر عىل إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي لالستهالك املحيل؛ وميثل الغاز الطبيعي والنفط
تقري ًبا إجاميل استهالك الطاقة األولية يف الجزائر .و ُت َعد أسعار املنتجات النفطية (الديزل ،والبنزين،
وغاز البرتول املسال) والغاز الطبيعي يف الجزائر من بني أرخص األسعار يف العامل؛ ويقدر صندوق النقد
الدويل أن تكلفة اإلعانات الضمنية عىل املنتجات النفطية والغاز الطبيعي بلغت  22.2مليار دوالر يف
29 Ibid., p. 7.
30 U.S. Energy Information Administration, "Country Analysis Brief: Algeria," March 11, 2016, accessed on 30/3/2018,
at: https://goo.gl/9jbbmi
31 Ibid.
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تضمن قانون امليزانية لعا َمي 2016
عام  ،2012أي ما نسبته 10.9يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل .كام َّ
و 2018زيادة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي والكهرباء ،أول مرة منذ أكرث من عقد من الزمان،
يف إطار محاولة الحكومة الجزائرية التكيف مع انخفاض اإليرادات.
يساهم الغاز الطبيعي بنسبة  93يف املئة من توليد الطاقة يف الجزائر ()2013؛ وتحاول الحكومة
الجزائرية خفض اعتامد البالد عىل الغاز الطبيعي يف قطاع الطاقة من خالل زيادة حصة الكهرباء
املولدة من الطاقات املتجددة ،ويبلغ الطلب عىل الطاقة يف الجزائر أعىل مستوياته خالل أشهر الصيف؛
وقد وصل إىل ذروة جديدة بلغت  12.4غيغاواط يف آب /أغسطس  ،2015وارتفع إىل  12.8غيغاواط يف
 ،2016بنسبة منو تقدر بـــ  +3.7يف املئة(.((3
اعتزمت رشكة سونلغاز (الرشكة الوطنية للكهرباء والغاز) إضافة أكرث من  12غيغاواط من الطاقة
اإلنتاجية بحلول عام  .2018وترتكز توسعات التوليد يف مثاين محطات توليد بتوربينات غازية مجتمعة،
وقد بدأت يف تشغيلها عام  .2015كام أضافت الجزائر قدرة تبلغ  256ميغاواط من الطاقة الشمسية
يف عام  ،2015وهي جزء من  400ميغاواط مخططة يف برنامج الطاقة الشمسية الذي بدأ عام .2013
وقامت رشكة سونلغاز أيضً ا باقتناء  12توربينة لتوليد  10ميغاواط من الطاقة يف مزرعة رياح يف أدرار
عام 2014؛ وهو مرشوع رائد لربنامج طاقة الرياح التي تخطط لجلب  639ميغاواط بحلول عام .2023
ومع ذلك ،حتى لو زادت حصة الجزائر من استهالك الطاقة املتجددة ،فام زال من املتوقع أن تزيد البالد
من استهالكها للغاز الطبيعي أيضً ا .وقد وضعت وزارة الطاقة واملناجم الجزائرية أهدا ًفا لتوليد  40يف
املئة من الكهرباء يف الجزائر من مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام .((3(2030
لكن ،ما زالت الجزائر تؤدي دو ًرا ًّ
مهم يف سوق قطاع الغاز العاملي بوصفها ثاين أهم ُمو ِّرد للغاز الطبيعي
لالتحاد األورويب بعد روسيا ،مبا ميثل  20يف املئة من واردات القارة ،أو أكرث من  90يف املئة من صادرات
الجزائر من الغاز الطبيعي ،مبتوسط 2.118تريليون قدم مكعب(.((3
كام تص ِّدر البالد الغاز الطبيعي ،عرب ثالثة خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي العابر للقارات ،إىل
إيطاليا عرب خط األنابيب إنريكو مايت  ،)1983( Enrico Matteiوهو مملوك ملكية مشرتكة بني
رشكة سوناطراك ،والحكومة التونسية ،ورشكة إيني اإليطالية ،وكذا خط أنابيب بيدرو دوران فاريل
 ،)1996( Pedro Duran Farellإضافة إىل خط أنابيب مدغاز .((3()2011( Medgaz
32 Ministère de l'Energie, République Algérienne, Bilan des réalisations du secteur année 2016 (Alger: Ministère de
l'Energie, 2017), p. 33, accessed on 29/3/2018, at: https://goo.gl/fwsMnB
"33 U.S. Energy Information Administration, "Country Analysis Brief: Algeria.
34 Ibid.
35 Ibid.
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الجدول ()3
خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي بني الجزائر وأوروبا
القدرة
(مبليار قدم
مكعبة يف السنة)

الطول
(باألميال)

الطريق

سنة البدء

اسم خط األنابيب

1.340

1.025

الجزائر إىل إيطاليا عرب تونس

2013

Pipeline Enrico Mattei

390

325

الجزائر إىل إسبانيا عرب املغرب

1996

Pedro Duran Farell pipeline
)(GPDF

280

125

الجزائر إىل إسبانيا عرب البحر
األبيض املتوسط

2011

MEDGAZ pipeline

إجاميل تصميم قدرة التصدير خط أنابيب 2.010
خطوط األنابيب املقرتحة
282

534

الجزائر إىل إيطاليا

/

GALSI Pipeline

1.059-706

2.602

نيجرييا إىل الجزائر عرب النيجر

/

Trans-Saharan Gas Pipeline
)(TSGP

املصدر:
U.S. Energy Information Administration, "Country Analysis Brief: Algeria," (March 11, 2016), accessed on
30/3/2018, at: https://goo.gl/9jbbmi

رئيسا للغاز ،فإن تزايد الطلب املحيل عىل استهالك الطاقة ،مع
وعىل الرغم من أن البالد ُت َعد مصد ًرا ً
انخفاض اإلنتاح من املوارد التقليدية  -ويف ظل االعتامد الكبري عىل الغاز بوصفه من دعائم االقتصاد -
يرجح أن احتياطيات الغاز الصخري اإلضافية التي تم الكشف عنها يف البالد قد تع ِّوض عن املوارد
خصوصا أن الجزائر منتِج رئيس للغاز الطبيعي
األحفورية األخرى ،وتجلب مكاسب اقتصادية جديدة،
ً
منذ فرتة طويلة ،ولديها البنية التحتية والتقنية ،والخربة يف إدارة التوسع الكبري يف القطاع ،من خالل وجود
خطوط أنابيب الغاز ،وكذلك خطوط أنابيب التصدير الدولية ،ومحطة للغاز الطبيعي املسال ،والطبيعة
يرجح أن تكون بيئة جذابة للمستثمرين املحت َملني.
الثابتة ألسواقها املحلية والخارجية ،وهذا ما ِّ
لقد أعلنت الجزائر يف شباط /فرباير  2012أن لديها احتياطيات مهمة من الغاز الصخري ،ميكن أن تكون
مساوية الحتياطات الواليات املتحدة منه .وتأيت الجزائر يف الرتبة الثالثة (بعد الصني واألرجنتني) ضمن
املراكز العرشة األوىل من حيث موارد الغاز الصخري القابلة لالسرتداد تقن ًّيا .ويف أيار /مايو ُ ،2013قدرت
هذه اإلمكانات بـ 707تريليون مرت مكعب؛ ويف حزيران /يونيو  ،2012ذكرت سونطراك أن الدراسات
التي أجريت يف أيار /مايو  2012عىل مساحة  180ألف كيلومرت مربع أظهرت وجود كميات هائلة
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من الغاز الصخري ،تزيد عىل  600مليون مرت مكعب لكل كيلومرت مربع ،وهذا ما يعني أنه ميكن
َ
تريليون مرت مكعب .وقد شجع هذا األمر الجزائر عىل التخطيط إلنفاق  12مليار
استخراج أكرث من
(((3
دوالر لتطوير احتياطيات الغاز الصخري ،بالرشاكة مع عدد من الرشكات األجنبية  .وتحتفظ أحواض
الهيدروكربونات يف الجزائر بتشكيلني كبريين من الغاز والزيت الصخريني ،منترشَين يف سبعة أحواض
عىل مستوى البالد ،هي :حوض غدامس بركني ،وحوض إليزي يف رشق البالد ،وأحواض تيميمون ،وأحنات،
ومويدير يف وسط الجزائر ،وحوضا رقان وتندوف يف جنوب غرب الجزائر(.((3
ً
تداخل كب ًريا مع املواقع املعروفة للموارد التقليدية ،ما عدا
جغراف ًّيا ،تتداخل أغلب املوارد غري التقليدية
َ
حوض مويدير وتندوف اللذين يقعان يف أقىص غرب الجزائر .وأهم مواقع الغاز الصخري املذكورة منعزلة،
وعدد السكان املحليني فيها محدود ج ًّدا ،كام هي الحال بالنسبة إىل أغلب موارد الدولة التقليدية .لكن
ذلك ال يعني عدم معارضة السكان ،وهو ما أثبتته التظاهرات واالحتجاجات غري املسبوقة ضد قرار استغالل
الغاز الصخري يف البالد ،أو حتى التنقيب عنه ،خو ًفا من أرضاره عىل البيئة وأرضاره الصحية؛ وهو األمر
الذي أفسد ،عىل ما يبدو ،فرحة السياسيني يف الجزائر ،ملا ُع َّد "هب ًة من السامء" جاءت يف الوقت املناسب
لتعوض بداية الرتاجع يف إنتاج املوارد النفطية األخرى التي ُت َعد الدعامة األساسية لالقتصاد الجزائري.
 .2استغالل الغاز الصخري يف الجزائر بني التفاؤل الرسمي والرفض

الشعبي

مثَّل النفط والغاز الصخريان فرصة للخروج من األزمة االقتصادية الخانقة التي ألقت بظاللها عىل الجزائر
بعد انخفاض اإلنتاج املعد للتصدير ،وارتفاع الطلب املحيل بسبب النمو السكاين ،وانهيار أسعار النفط
عام  ،2015وظهور بوادر انهيار مايل مع مستويات اإلنفاق العالية ،مع التأ ُّكل املتسارع الحتياطي النقد
األجنبي يف الجزائر ،وال سيام أن صندوق ضبط املوارد( ((3فرغ من كل اإليرادات املالية التي كان يحويها
املرصف املركزي ،عىل الرغم من أنها كانت ثاين أكرب كتلة من العملة الصعبة يف املنطقة بعد نظريتها يف
اململكة العربية السعودية( .((3وكان ذلك من بني األسباب الرئيسة التي دفعت مجلس الوزراء الجزائري
للموافقة يف أيار /مايو  2014عىل الرشوع يف تطبيق قانون املحروقات الجديد الذي يسمح باستكشاف
36 Layachi, p. 12.
37 U.S. Energy Information Administration, "Country Analysis Brief: Algeria," p. 4.
 38مؤسسة مالية أقرها يف عام  2002الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،تقوم عىل أساس ادخار الفارق املايل لفائض بيع برميل
النفط الخام يف السوق العاملية وسعره املعتمد يف قانون املوازنة العامة لكل سنة.
 39كانت احتياطيات الرصف قد عرفت خالل السنوات املاضية ،وال سيام منذ عام  ،2006ارتفا ًعا كب ًريا ُقدِّر بـ  77.8مليار دوالر يف نهاية
عام  ،2006و 162.2مليار دوالر يف نهاية عام  ،2010و 194مليار دوالر يف نهاية عام  .2013غري أنها هوت من  192مليار دوالر يف النصف
األول من عام ( 2014قبل أزمة النفط) ،إىل  144.13مليار دوالر يف نهاية عام  ،2015وإىل  114.14مليار دوالر يف نهاية عام  ،2016ليبلغ
احتياطي الجزائر من الرصف األجنبي  98مليار دوالر يف نهاية ترشين الثاين /نوفمرب .2017
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الشكل ()4
أحواض الغاز الصخري يف الجزائر

املصدر:
U.S. Energy Information Administration, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Algeria
(Washington: U.S. Department of Energy, 2015), p. 9.

الغاز الصخري واستغالله ،وبحفر آبار عدة خالل فرتة الـ  12سنة املقبلة ،بوصفها مرحلة متهيدية ملعرفة
القدرات الباطنية للجزائر يف هذا املجال يف آفاق عام  ،2026وعىل إثر هذا أعلنت رشكة سوناطراك
الجزائرية عن حفر أول برئ للغاز الصخري بحوض أحنات بعني صالح يف كانون األول /ديسمرب .((4(2014
وعندما أعلنت السلطات الجزائرية رسم ًّيا عن السامح باستغالل الغاز الصخري بوصفه ً
بديل من الغاز
الطبيعي يف  21أيار /مايو  ،2014شهدت املناطق املعنية بعمليات التنقيب جنويب الجزائر ،ظهور أهم
حركة احتجاجية بيئية يف البالد ،بل حتى يف املنطقة املغاربية كلها ،من حيث التفاعل الشعبي معها ،وما
رافقها من زخم سيايس وإعالمي ،بهدف وقف عمليات التنقيب عن الغاز الصخري التي رشعت فيها
الرشكات النفطية العاملة يف الجنوب الجزائري أواخر عام .2014
 40عبد القادر بن مسعود" ،استغالل الغاز الصخري ..املعركة القادمة بني الشعب والنظام يف الجزائر" ،ساسة بوست،2017/10/7 ،
شوهد يف  ،2018/3/30يف:
https://goo.gl/3aoHCa
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ومل يكن مثة ما يدفع إىل االعتقاد أن مدينة عني صالح التي تقع عىل بعد  1200كيلومرت جنوب
الجزائر (العاصمة) ،ويقطنها أقل من  40ألف نسمة ،ستصبح مرك ًزا لحركة بيئية عىل مستوى البالد يف
خصوصا أن سامح السلطات لرشكة النفط الفرنسية توتال باختبار تقنيات
كانون األول /ديسمرب ،2014
ً
استخراج نفط غري تقليدية ممنوعة قانون ًّيا يف فرنسا ،قابله استياء حاد يف منطقة عني صالح التي تحولت
إىل مركز هذه الحركة االحتجاجية البيئية الرافضة الستغالل الغاز الصخري يف الجزائر( .((4كان املطلب
للمحتجني هو الحفاظ عىل ثروتهم البيئية الهشة باألساس ،واملستن َزفة باالستغالل التقليدي للغاز
الراهن
ِّ
والنفط؛ فهذا املجتمع الزراعي ،شديد االرتباط بأرضه ،يعي تلقائ ًّيا أهمية هذه األرض التي تغذيه؛ ويعي
باألساس أهمية املياه التي تع َّلم إدارتها بفاعلية أشبه بالتقتري.
ويف ظل تصاعد موجة االحتجاجات الشعبية واتساع نطاقها ،ومع ارتفاع تكلفة اإلنتاج ،واالنخفاض
الشديد يف أسعار النفط يف كانون الثاين /يناير  ،2016قررت سوناطراك بعد تدخل من رئاسة الجمهورية،
تعليق إنتاج الغاز الصخري مؤق ًتا إىل أن تعود األسعار إىل مستوى  80دوال ًرا للربميل ،ويدل هذا عىل
تصميم رسمي عىل العودة إىل استغالل الغاز الصخري يف البالد ،وهو ما جاء يف عرض سياسة الحكومة
(حكومة أحمد أويحيى).
وف مبالَغ فيه
 .3اآلثار البيئية الستغالل الغاز الصخري يف الجزائر :تخ ُّ

تتمثل املشكلة الرئيسة األوىل يف التقنية الحالية الستغالل هذا املورد غري التقليدي باإلفراط يف استخراج املوارد
نقصا من املياه ،أو يتعارض مع مستخدمي
املائية ،من أجل التكسري املايئ الكبري الحجم الذي ميكن أن يسبب ً
املياه اآلخرين ،وال سيام يف املناطق التي تعاين ندرة املياه (الصحراء ً
مثل) التي يتم حقنها يف البرئ لزيادة الضغط،
ويتفاوت متوسطالكمية املطلوبة للتكسري املايئ من  10آالف إىل  15ألف مرت مكعب من املياه .ومع ذلك،
تتطلب بعض اآلبار كميات أكرب من املياه؛ إذ تشري تجربة أمريكا الشاملية إىل أنه قد تكون هناك اختالفات
واسعة يف استخدام املياه العذبة تراوح بني 1500و 45ألف مرت مكعب لكل برئ(((4؛ وعاد ًة ما ميثّل املاء ما يقرب
من  90يف املئة ،أو أكرث ،من حجم السائل الذي ُيحقن يف البرئ؛ وكل برئ مكسورة مائ ًّيا تتطلب اآلالف أو املاليني
من غالونات املياهً .
فمثل استهلكت نشاطات التكسري املايئ يف الواليات املتحدة نحو 44مليار غالون من املياه،
بني عا َمي  2011و ،2012عىل الرغم من أنها متثل أقل من  1يف املئة من إجاميل املياه السنوية(.((4
 41مجموعة األزمات الدولية" ،جنوب الجزائر :طليعة املشاكل" ،تقرير الرشق األوسط رقم ( 171بروكسل :مجموعة األزمات الدولية21 ،
ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2016ص  ،10شوهد يف  ،2018/3/30يف:
https://goo.gl/qMYVW6
42 Kavalov & Pelletier, p. 18.
43 United States Environmental Protection Agency, Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for Oil
and Gas on Drinking Water Resources (Washington: Office of Research and Development, 2015), p. 8.
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ووف ًقا لتحليل وكالة حامية البيئة األمريكية( ،((4يبلغ متوسط حجم املياه املستخدمة يف التكسري املايئ نحو
 1.5مليون غالون ( 5.7مليون لرت) للبرئ الواحدة .وميثل هذا التقدير عىل األرجح مجموعة واسعة من
أنواع اآلبار األفقية ،عكس اآلبار العمودية التي تتطلب ً
حجم أقل كث ًريا من املياه ،وهكذا فإن التقديرات
الخاصة باستعامل املياه يف الغاز الصخري تكون متباينة بني الدول ،وبني األحواض نفسها ،تب ًعا ملجموعة
من العوامل (مثل طول البرئ ،والتشكيل الجيولوجي) .ويراوح هذا التباين يف الواليات املتحدة ً
مثل بني
أكرث من  5ماليني غالون ( 19مليون لرت) يف أركنساس ولويزيانا وفرجينيا الغربية ،وأقل من  1مليون
غالون ( 3.8ماليني لرت) يف كاليفورنيا ونيو مكسيكو ويوتا وغريها(.((4
ً
معقول ،ورمبا تنشأ مشكلة عند إجراء استكشاف واسع النطاق ملئات اآلبار .وعىل
يبدو هذا الحجم
الرغم من أن كث ًريا من هذه املياه ميكن اسرتداده ومعالجته الستخدامه يف املستقبل ،فإن املياه املحقونة
مع املضافات الكيميائية ،وكذلك مع الرمال أو حبوب السرياميك ،ميكن اسرتدادها واستخدامها ملزيد من
التكسري ،أو ألغراض أخرى مرة واحدة فقط ،ويصعب استعاملها لغايات أخرى الح ًقا(.((4
ومع أن الطلب الكبري عىل املياه العذبة الستخراج الغاز الصخري قد يكون متواض ًعا نسبة إىل املوارد
املائية اإلجاملية ،فإنه رمبا يصبح مؤث ًرا يف املناطق التي تعاين بالفعل عج ًزا مائ ًيا .ويكتيس ذلك أهمية
خاصة بالنسبة إىل الجزائر التي ُي َعد نصيب الفرد فيها من املياه منخفضً ا نسب ًّيا ،بحسب تقديرات منظمة
األغذية والزراعة(((4؛ ألن االستخدام املفرط للموارد املائية يف منصات الغاز الصخري وما يرتبط به من
مخاطر تلوث املياه الجوفية قد تكون له نتائج بيئية كارثية ،مع األخذ يف االعتبار االحتياطيات الهائلة
غري املتجددة من املياه الجوفية املوجودة يف باطن أرض الصحراء الجزائرية ،وهي التي تقدر مبا بني 35
ألف مليار مرت مكعب و 40ألف مليار مرت مكعب .و ُي َعد هذا االحتياطي املايئ أكرب احتياطي مايئ يف
العامل ،ويقع  70يف املئة من هذا الجدول املايئ يف الصحراء الجزائرية ،وباملعدل الحايل الستهالك املياه يف
الجزائر ،فإن هذا االحتياطي سيغطي احتياجات البلد أكرث من  3000سنة(.((4
ومن املشكالت األخرى التي ال تقل أهمية عن استغالل الغاز الصخري احتامل حدوث تلوث ملياه الرشب،
سواء السطحية منها أو الجوفية؛ بسبب استعامل مضافات كيميائية مع سوائل التكسري .ومع إمكانية
اسرتداد نسبة  60إىل  80يف املئة من املياه املحقونة داخل البرئ إىل السطح ،فإن الكمية األخرى ستبقى يف
44 Ibid.
45 Ibid., p. 11.
46 Boualem Ammar Chebira & Lynda Amirat, "Shale Gas Exploitation Challenges for Development in Algeria," Paper
to the 18th edition of the Conference "Risk in Contemporary Economy" RCE2017, Galati, Romania, 9-10/6/2017, p. 559.
47 Kavalov & Pelletier, p. 26.
48 Chebira & Amirat, p. 541.
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عمق البرئ ،ويف حالة حدوث شقوق داخل البرئ سيسهل وصول الكمية املتبقية من املواد الكياموية إىل
املياه الجوفية وتلويثها .ويراوح حقن املواد الكيميائية لكل برئ بني عدد قليل من الغالونات إىل اآلالف؛
ويبلغ املتوسط العام  650غالونًا ( 2500لرت) من املواد الكيميائية لكل برئ .ومع افرتاض استخدام 14
مادة كيميائية لكل برئ ،فهذا يعني استخدام  9100غالون ( 34ألف لرت) من املواد الكيميائية .وبالنظر
إىل أن عدد املواد الكيميائية لكل برئ يراوح بني  4و 28مادة ،فإنّ الحجم التقديري للمواد الكيميائية
املحقونة لكل برئ يراوح بني  2600و 18ألف غالون ( 9800إىل  69ألف لرت)(.((4
تتعلق النقطة األخرى املثرية للجدل مبخاطر استغالل الغاز الصخري بطريقة معالجة املياه العادمة
(املستعملة) والتخلص منها؛ إذ تفرز تقنيات التكسري املايئ الحالية الستخراج الغاز الصخري كميات كبرية
من مياه الرصف الصحي التي ميكن أن تكون ضارة بالبيئة ،وتحتوي عىل إضافات كيميائية اس ُتخدمت
يف عملية التكسري ،وقد تتطلب إدارة كميات ضخمة من مياه الرصف الصحي الناتجة من استخراج
الغاز الصخري بناء موقع جديد ،بعي ًدا عن ٍّأي من مرافق معالجة املياه القامئة .وحتى إذا تم إنتاج
الغاز الصخري بالقرب من مرافق الرصف الصحي الصناعية القامئة ،فإن بناء مرافق إضافية للرصف
ملحة ،عىل الرغم من أنه يكلف
الصحي (أنابيب ومحطات) لتلبية استغالل الغاز الصخري يعد رضورة ّ
استثامرات إضافية كبرية؛ إذ تتطلب اإلدارة الجيدة ملياه الرصف الصحي التكسريي معرفة ممتازة
بالجيولوجيا ،واالستغالل الجيد لرواسب الغاز الصخري( .((5ويف حاالت اإلهامل أو ارتكاب أخطاء برشية،
فإن حدوث انسكابات أو ترسبات و /أو التخلص من مياه الرصف الصحي الصخري غري املعالجة بطريقة
سليمة ،سيؤدي إىل تلوث املياه السطحية والجوفية.
وبعي ًدا عن املخاطر التي تهدد موارد املياه أثناء استغالل الغاز الصخري ،هناك أيضً ا إمكانية حدوث هزات
وارتدادات أرضية يف املناطق القريبة من أشغال الحفر املايئ ،ميكن أن تصل قوتها إىل  3درجات عىل سلم
رخرت .ومن املآخذ األخرى يف استغالل الغاز الصخري ،احتامل حدوث ترسب وانبعاثات لغازات الدفيئة(،((5
إذا مل يتم جمع الغاز خالل مرحلة إكامل البرئ بشكل كامل ،وهو ما يضعف الحجج القائلة إن إنتاج الغاز
الصخري ميكن أن يساعد يف اإلبطاء من ظاهرة االحتباس الحراري( .((5وتشري التقديرات إىل أن ما يراوح
بني  3.6و 7.9يف املئة من إجاميل امليثان يترسب إىل الغالف الجوي بطرق مختلفة عىل مدى عمر البرئ(((5؛
49 United States Environmental Protection Agency, p. 14.
50 Kavalov & Pelletier, p. 26.
 51غازات الدفيئة  Green house Gasهي غازات توجد يف الغالف الجوي ،تتميز بقدرتها عىل امتصاص األشعة التي تفقدها األرض
(األشعة تحت الحمراء) ،فتقلل ضياع الحرارة من األرض إىل الفضاء ،مساعدة بذلك عىل تسخني جو األرض ،ومن ثم تساهم يف ظاهرة
االحتباس الحراري واالحرتار العاملي.
52 African Development Bank, p. 13.
53 "Shale gas: good news or bad?" The Scientific Alliance, accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/3eyU9d
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أي أكرث من ضعف مستوى برئ الغاز التقليدية ،إضافة إىل مسألة التشوهات البرصية ،والضجيج الناتج من
التكسري ،وتدهور نوعية الهواء املحيل؛ األمر الذي يقلق راحة السكان يف املناطق القريبة.
وعىل الرغم من ظهور توجه لتطبيق أحدث التكنولوجيات أو تكنولوجيات بديلة الستخراج الغاز
الصخري (يف كندا ً
مثل) ،مثل استخدام غاز البرتول املسال ،أو ثاين أكسيد الكربون املسال والنيرتوجني
ً
بدل من املاء يف التكسري ،من أجل التخفيف من حدة بعض هذه التحديات البيئية ،فإن هذه
التكنولوجيات الجديدة مل تزل يف املراحل املبكرة ج ًّدا من تطورها ،وقد تجلب تحديات أخرى ،وبالنظر
إىل املهلة الزمنية النموذجية الطويلة للتكنولوجيات الجديدة (عىل سبيل املثال ،استغرق األمر نحو
أربعني عا ًما لتسويق تكنولوجيات الغاز الصخري الحالية) ،فإن هذه التكنولوجيات الجديدة رمبا ال تصل
إىل التطبيقات الصناعية إال بحلول عام .2030
هناك طرح آخر يدافع عن توجه استغالل الغاز الصخري من طرف السياسيني وأصحاب املصلحة يف
الدول الطامحة إىل استغالل مواردها الصخرية ،ومنها الجزائر؛ فإذا كان وجود مشكالت مرتبطة باآلثار
صحيحا ،ففي املقابل ،هناك آثار اجتامعية واقتصادية إيجابية قد يحققها استغالل هذا
البيئية أم ًرا
ً
املورد؛ مثل مساهمته يف تحقيق التنمية االقتصادية ،ومنو الناتج اإلجاميل من الدخل ،وخلق فرص عمل.
حتى اآلن ،ال يوجد إنتاج صناعي للغاز الصخري يف الجزائر ً
مثل ،كام أن كث ًريا من عوامل النجاح يف
الواليات املتحدة قد تكون غائبة داخل البالد ،ويبدو أن جيولوجيا الغاز الصخري يف الجزائر أكرث تعقي ًدا
مام هي عليه يف أمريكا الشاملية ،وقد تتطلب حف ًرا أكرث كثافة ،وأكرث عم ًقا؛ ويشري املنطق البسيط إىل أن
استهالك املياه يف الجزائر قد يكون أكرب مام هو عليه يف الواليات املتحدة .وعىل أي حال ،فإن توافر املياه
العذبة هو أيضً ا أقل عمو ًما مام هو موجود يف أمريكا الشاملية؛ ومبا أن املوارد الجوفية هي ملك حرصي
للحكومة الوطنية ،فإن السياسات الرسمية ال تشجع عىل وجود الرشكات الصغرية الحجم يف قطاع الطاقة
يف الجزائر ،عىل اعتبار أن رشكة سوناطراك تسيطر عىل قطاع الطاقة يف الجزائر ،وتحتكر إىل حد بعيد
سوق الغاز والبنية التحتية لخطوط األنابيب.

ثالثًا :الجزائر ومستقبل التنويع الطاقوي :يف الحاجة إىل
رؤية إسرتاتيجية جديدة
إن املشكلة الحقيقية التي تواجه الجزائر هي اعتامدها املطلق عىل املحروقات ،وهذا ما أسهم يف خلق
اقتصاد ريعي .وبناء عليه ،هناك إجامع عام لدى الباحثني عىل أن الخروج من هذا الوضع يكون عرب
انتهاج سياسة للتنويع االقتصادي ،باعتبارها ًّ
حل إسرتاتيج ًّيا وحيو ًّيا أمثل ،ترتكز عىل مراجعة الجانب
الترشيعي للقطاع الطاقوي ،وإعادة توجيه السياسة االقتصادية كلها.

148

الكتـاب الثالث 2018 -
تاسارد

 .1نحو إصالح البيئة الترشيعية لقطاع الطاقة يف الجزائر

بدأ الترشيع القانوين لتنظيم قطاع الطاقة يف الجزائر يف التبلور تدريج ًّيا منذ االكتشافات األوىل للنفط يف
الصحراء عام  .1956وجاء إنشاء الرشكة الوطنية لتسيري قطاع املحروقات سوناطراك يف عام  1963من أجل
ضامن استفادة مصالح البالد من عوائد الغاز والنفط ،ومن ثم تأمني قطاع املحروقات يف  24شباط /فرباير
 ،1971وتبع ذلك أمر يف  11نيسان /أبريل ،1971حول القانون األسايس للمحروقات .واضطرت الجزائر
إىل إصدار القانون رقم  14-86يف آب /أغسطس  ،1986بعد أزمة انهيار أسعار النفط يف مثانينيات القرن
العرشين ،وهو الذي فتح الباب لالستثامر الخارجي ،وسمح لرشكة سوناطراك بالقيام بنشاطات التنقيب
واالستكشاف مع رشكات نفطية أجنبية ،برشط ّأل تقل أرباح الرشكة الوطنية عن  51يف املئة .وهو ما أ ّثر سلب ًيا
يف قدوم الرشكات األجنبية لالستثامر يف الجزائر ،فاضطرت الحكومة الح ًقا إىل تعديل  14مادة يف القانون
سنة  ،1991بحيث أتاح إمكانية تقاسم األرباح بالتساوي ،مع اللجوء إىل التحكيم الدويل يف حالة النزاع(.((5
وعىل الرغم من أن قانون عام  1986منح صالحيات واسعة يف مجال االستثامرت النفطية وكل ما يتعلق بها
لرشكة سوناطراك ،وع َكس رغبة الدولة يف إبقاء قطاع املحروقات تحت مسؤوليتها املبارشة ،فإن اإلصالحات
التي حملها هذا القانون سمحت بولوج الرشكات العاملية النفطية يف الصحراء الجزائرية للقيام بنشاطات
حرصا ،غري أن صدور قانون املحروقات
االستكشاف واإلنتاج ،ما عدا نشاطات النقل التي بقيت لسوناطراك ً
عام  ،2005أنهى احتكار قطاع النفط (االستكشاف ،أو اإلنتاج ،أو نشاطات النقل) من طرف رشكة سوناطراك،
واستحدث وكالتني جديدتني ُأوكلت إليهام مهمة تسيري قطاع املحروقات يف الجزائر؛ هام :الوكالة الوطنية
ملراقبة النشاطات وضبطها يف مجال املحروقات ،أو "سلطة ضبط املحروقات" ،ووكالة وطنية لتثمني موارد
املحروقات ،هدفهام األسايس هو ترقية االستثامرات يف مجال البحث واستغالل املحروقات(.((5
لكن هذا االنفتاح مل يدم ً
طويل ،ألنه رسعان ما صدر القانون املعدل عام  ،2006الذي ُع َّد انقال ًبا يف التوجه
نحو تحرير قطاع املحروقات يف الجزائر ،من خالل إلزامه الرشكات األجنبية بإرشاك مؤسسة سوناطراك يف
عقود االكتشاف والنقل واإلنتاج بنسبة ال تقل عن  51يف املئة ،وفرض رضيبة تصل إىل  50يف املئة عىل
رشكات النفط؛ األمر الذي جعل كث ًريا من الرشكات تُعرض عن االستثامر يف الجزائر .وانعكس ذلك يف تراجع
العائدات من الصادرات الهيدروكربونية من  70.6مليار دوالر يف عام  2012إىل  65.3مليار دوالر يف عام
 ،2013وذلك عىل الرغم من أن أسعار النفط حينها تجاوزت سقف الـ  100دوالر للربميل(.((5
54 Layachi, p. 5.
 55الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،القانون رقم  ،"07-05مؤرخ يف  19ربيع األول عام  1726املوافق  28نيسان /أبريل
 ،2005الجريدة الرسمية ،العدد ( 50متوز /يوليو  ،)2005ص .11
 56كارول نخلة" ،تجربة الجزائر مع الغاز الصخري" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط ( ،)2015/4/23شوهد يف  ،2018/3/30يف:
https://goo.gl/TWhkic
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ويف عام  ،2013قامت الحكومة الجزائرية مج َّد ًدا مبراجعة قانون الطاقة عىل أمل إنقاذ االقتصاد ،من خالل
وخصوصا الغاز الصخري؛ إذ اس ُتحدثت حوافز رضيبية
الحث عىل االهتامم بتطوير جديد يف مجال الطاقة،
ً
إضافية لتشجيع النشاطات املتعلقة بالغاز والنفط الصخريني ،وسائر موارد النفط والغاز غري التقليدية .ومع
مطلع عام  ،2015كان للتغيريات الترشيعية تأثري إيجايب ،مع أنه محدود ج ًدا يف قطاع الطاقة.
عمو ًما ،عىل الرغم من أن الجزائر متتلك موارد كبرية من املحروقات ،فإنها مل تكن مكانًا ً
سهل لالستثامر
الدويل يف قطاع النفط والغاز التقليدي .وقد قلصت هذه البيئة هذه الصناعة إىل حد بعيد ،وأضعفت
آفاق اإلنتاج املستقبيل .وجاء االنخفاض يف أسعار النفط والغاز ليفاقم هذه التحديات ،مسف ًرا عن تراجع
العائدات واإلنفاق من جانب رشكات الطاقة؛ إذ إن العقبات العديدة ال تتعلق بالنفط والغاز الصخريني
فقط ،بل بضعف االستثامر يف احتياطي النفط والغاز التقليدي ا ُملو َّكد منذ وقت طويل يف البالد أيضً ا .وحتى
لو ُأزيلت العقبات التقنية ،فإن املشكلة األساسية تبقى يف عجز الحكومة عن إنفاذ إصالحات عميقة وفعالة
تساعد عىل جذب الرساميل الدولية ،وتحسني مناخ العمل ،وجذب االستثامرات األجنبية ،وتطوير اندماج
الجزائر يف االقتصاد العاملي.
 .2مستقبل االقتصاد الجزائري :من التنويع الطاقوي إىل التنويع االقتصادي

ع َكس التقرير األخري بعنوان مامرسة أنشطة األعامل  ،2018الصادر عن البنك الدويل ،تردي حالة
قطاع الطاقة يف الجزائر ،ومن ورائه اقتصادها كله؛ إذ ص َّنفها يف مرتبة متأخرة ج ًّدا (يف املرتبة ،)169
مع تسجيل تراجع بـ  10مراتب مقارنة بتصنيفها عام  .)2017و َع َزت إدارة معلومات الطاقة األمريكية
تناقص األداء يف قطاع النفط والغاز إىل مجموعة من العوامل الرئيسة ،منها التأخر املتكرر للمشاريع
بسبب بطء املوافقة الحكومية ،وصعوبات جذب رشكاء االستثامر ،والثغرات يف البنى التحتية ،ومشكالت
تقنية أخرى .وميكن أيضً ا إضافة املشكالت املتعلقة بوجود سلطة ترشيعية وبيئة تنظيمية غري مستقرة،
وسياسات حامئية ،ونظام رضائب قاس ،وفساد ،ومخاطر أمنية عالية(.((5
بالتأكيد ،إذا ظل االقتصاد الجزائري يعتمد عىل البرتول مصد ًرا وحي ًدا للمداخيل ،فسيجعله ذلك عرضة
دامئة ومتواصلة للصدمات الخارجية؛ فضامن استقرار االقتصاد الجزائري وتوازنه وبعث النمو فيه
يتطلب تفعيل الصادرات من خارج قطاع املحروقات؛ وهذا يتأىت بإطالق ورشات كبرية لتنظيم مناخ
األعامل وتحسينه ،ومن ذلك الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،ورفع القيود البريوقراطية التي كانت
دامئًا موضع احتجاج املستثمرين الوطنيني واألجانب؛ ومن ناحية أخرى ،فإنّ اغتنام هذه الفرصة للقيام
57 The World Bank, "Doing Business: Algeria," accessed on 29/3/2018, at: https://goo.gl/jNshQK
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بإصالحات اقتصادية واجتامعية عميقة ،من شأنه تحرير االقتصاد تدريج ًّيا من االعتامد عىل النفط،
والتوجه إىل ترشيد النفقات ،مع الحفاظ عىل االستثامرات العامة املهمة يف البنية التحتية(.((5
وعىل الرغم من أهمية سياسة التنويع الطاقوي أو حتى التنويع االقتصادي ،فإنها ت َ
ُستحض يف أجندة
السياسيني يف أوقات األزمات االقتصادية الخانقة فقط؛ فالتنويع صعب ويحتاج إىل تغيريات اقتصادية
خصوصا ،ليس لديها تحفيز للتصنيع،
هيكلية ،ورمبا تغيريات يف السياسات .والدول العربية عمو ًما ،والجزائر
ً
ولها قطاع خاص هو عبء عىل الدولة .ومبا أن التنويع هو رضورة تحويل املوارد الطبيعية إىل رأس مال
مادي ،وبرشي ،ومايل ،فإن إعادة هيكلة االقتصاد وتنويعه ،هام املخرج الحقيقي ،والقاطرة التي تحقق تنمية
مستدامة ،ولكنهام يحتاجان إىل رشوط صعبة؛ أولها الوعي بأهمية التنويع واالستعداد لفعل يشء حقيقي؛
ليس من قبل أصحاب القرار فحسب ،بل من جانب قطاع األعامل والنخب واملواطنني أيضً ا .أما الرشط
الثاين ،فهو توافر رأس املال ،وهذا متوافر حتى اآلن .والرشط الثالث هو اختيار قطاعات اإلنتاج السلعي
والخدمي القابلة للنجاح واملنافسة يف سوق تنافسية مفتوحة ،من دون دعم الدولة والخزينة العامة(.((5
ني
وتشمل القضايا ذات األولوية التي تحتاج إىل معالجة يف الجزائر ،عىل املدى القصري إىل املتوسط،تحس َ
رسم خرائط موارد الغاز الصخري يف جميع أنحاء البالد ،وتحدي َد مدى تطبيق أفضل للتكنولوجيات
املتاحة .وميكن أن تخفف املامرسات من الشواغل البيئية الرئيسة املتعلقة بالتكسري املايئ ،وال سيام
فيام يتعلق باستخدام املياه والتلوث ،والتكاليف والفوائد االجتامعية واالقتصادية املحتملة لتنمية الغاز
الصخري ،والجدوى االقتصادية الشاملة للغاز الصخري.
أخ ًريا ،وليس آخ ًرا ،تظل أمام الجزائر بدائل طاقوية أخرى؛ منها التوجه نحو منوذج طاقوي مبني عىل
الفاعلية والكفاءة ،ميزج بني مصادر الطاقة األحفورية واملتجددة املتوافرة؛ عىل سبيل املثال ،أثبتت
خصوصا الطاقة الشمسية ،وطاقة
الدراسات أن املنطقة تتمتع مبصادر وفرية من الطاقة املتجددة،
ً
الرياح؛ إذ تقع الجزائر يف منطقة الحزام الشميس .ومتتلك واحدة من أهم القدرات الشمسية يف العامل؛
بحيث تتعدى مدة اإلرشاق الشميس  2000ساعة سنو ًّيا عىل كامل الرتاب الوطني ،وتصل إىل 3900
املتحصل عليها يوم ًّيا عىل مساحة أفقية عتبة
ساعة يف الهضاب العليا والصحراء .ويبلغ متوسط الطاقة
َّ
 5كيلوواط /ساعة لكل مرت مربع ،أو ما يعادل  1700كيلوواط ساعة /مرت مربع يف السنة يف الشامل،
و 2263كيلوواط ساعة /مرت مربع يف السنة يف الجنوب(.((6
 58املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" ،ملف ندوة تداعيات هبوط أسعار النفط عىل البلدان املصدرة" ( 26كانون الثاين /يناير
 ،)2016شوهد يف  ،2018/3/28يف:
https://goo.gl/q2wH29
 59املرجع نفسه.
" 60الورقة ال ُقطرية للجزائر" ،يف "مؤمتر الطاقة العريب العارش" ،أبوظبي ،كانون األول /ديسمرب  ،2014ص  ،16شوهد يف  ،2018/3/30يف:
https://goo.gl/ABJcRw
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خامتة
واضح أن الغاز الصخري سيكون أحد مصادر الطاقة الرئيسة يف القرن الحادي والعرشين إىل جانب
الطاقة النووية واملصادر األخرى املتجددة ،بوصفه أحد أهم بدائل الطاقة التي بات يعتمد علیها بعض
الدول يف االستهالك املحيل ،يف ظل تذبذب أسعار مصادر الطاقة التقليدية ،واحتامالت تعرضها للنضوب
واالستنزاف نتيجة تصاعد معدالت استهالك الطاقة عامل ًّيا .وكان للتطور الرسيع ج ًدا يف إنتاج الغاز
الصخري الذي حصل يف الواليات املتحدة خالل السنوات القليلة املاضية ،بفضل التقدم التكنولوجي،
دور مهم يف منح فرصة حقيقية أمام البلدان األخرى الستغالله ،نظ ًرا إىل عديد مزاياه االقتصادية،
خصوصا
واالنعكاسات البعيدة املدى التي ميكن أن ُيحدثها عىل اقتصاديات الطاقة يف جميع أنحاء العامل،
ً
تلك الدول التي متلك احتياطات كبرية منه ،كالجزائر التي ميكن أن يكون الغاز الصخري هو البديل الذي
سيعوضها عن الرتاجع يف احتياطاتها من املوارد األحفورية التقليدية.
مؤكد أن الجزائر مت ّر يف الوقت الراهن بوضع اقتصادي إسرتاتيجي صعب ومع َّقد ،الختيار منوذج تنموي
متوازن يدفع باقتصادها نحو الوضع السليم .وصحيح أن النتائج التي سجلتها منذ استقاللها حتى اآلن
كانت بفضل الهيدروكربونات ،لكن إدارة اإليرادات الناتجة من استغالل هذا املورد قد أوقعت البالد
تدريج ًّيا يف اقتصاد ريعي سنوات طويلة .وبانخفاض إيراداتها املالية ،نتيجة لتأ ُّكل احتياطياتها الطاقوية،
خصوصا يف أوروبا .وعىل الرغم من توجه
بدأ هذا األمر يقلق قادة البالد ،وكذا عمالءها التقليديني،
ً
البالد إىل البحث عن تعويض عن هذا الرتاجع ،باستخدام االحتياطيات الهائلة من الغاز الصخري التي
تم الكشف عنها يف السنوات األخرية ،فإن استغالل هذا املورد غري التقليدي تنتظره هو أيضً ا تحديات
اجتامعية وبيئية قد ترهن استغالله ،أو تؤجله إىل وقت الحق عىل األقل.
ويف هذه الحالة ،ينبغي أن تكون اآلثار االجتامعية واالقتصادية لتنمية الغاز الصخري ،مثل إيجاد فرص
العمل ،موضوع تحليل شامل للتكاليف والفوائد عىل أساس كل حالة عىل حدة ،مع مراعاة جميع النتائج
املبارشة وغري املبارشة ،سواء أكانت إيجابية أم سلبية .ونظ ًرا إىل عدم وجود إنتاج صناعي للغاز الصخري
يف الجزائر يف الوقت الحارض ،فإن وضع توقعات كمية حول اآلثار االجتامعية واالقتصادية املحتملة ذات
الصلة أمر صعب ج ًدا ،وال يبدو أن االستقراء املبارش لتجربة أمريكا الشاملية جدير بالثقة يف هذه الحالة،
بسبب االختالفات الكبرية يف الظروف الجيولوجية ،والتكنولوجية ،واالقتصادية ،واالجتامعية .كام يظل
من الرضوري النظر إىل تنمية الغاز الصخري يف الجزائر بحسب الخيارات واملسارات اإلسرتاتيجية األخرى
(الطاقة الشمسية ً
مثل) ،مع إيالء اهتامم أكرب الستعادة التوازن االقتصادي والتحرك بفاعلية نحو التنمية
الشاملة التي تفرتض االنتقال بالبالد من فكرة التنويع الطاقوي إىل التنويع االقتصادي.
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رشيد البزيم

استرشاف مستقبل االنتقال الطاقي يف العامل العريب
دراسة حالة النموذج املغريب

Predicting the Future of the Energy Transition in the Arab World

Case Study of the Moroccan Model

. يتطلب االنتقال الطاقي تعديلَ مزيج الطاقة من خالل دمج مصادر الطاقات املتجددة:ملخص
أيضا حاجة إىل
ً  وهناك.ويتامىش ذلك مع انتقال قانوين من أجل تعزيز فرص نجاح هذا التحول
 ال سيام من وجهة نظر الحوكمة والتخطيط وتدابري،إعادة تكييف سلوك كل فرد من هذا املنطلق
أيضا عىل هذا التحول التوفيق
ً  ويتعني.الدعم واإلجراءات اإلدارية التي تنظم عملية االنتقال
 والحقيقة أنه ال يوجد.بني حتميات تنمية الطاقات من مصادر متجددة وموارد التنمية املعقولة
 قد بدأت يف، مثل املغرب،منوذج مثايل لالنتقال الطاقي؛ فعىل الرغم من أن بعض البلدان
 فإن بعض العقبات ميكن أن،اعتامد نظام للطاقة يأخذ يف االعتبار أهداف التنمية املستدامة
 كام يجب أن يراعي التنفيذ الفعال لالنتقال الطاقي تجارب الدول.تعرقل تطور االنتقال الطاقي
.األخرى التي تهدف إىل إيجاد حلول عميقة لتكييف النظم القانونية واالقتصادية واملالية
. املغرب، الطاقات املتجددة، االنتقال الطاقي:كلامت مفتاحية
Abstract: An energy transition involves modifying the energy mix by incorporating
renewable energy resources. Their emergence implies a legal transition. A re-adaptation
of the behavior of each individual is thus needed, particularly from the point of view
of governance, planning, support measures and administrative procedures governing
the transition. Such transition will also have to reconcile the imperatives of developing
energies from renewable sources with those of sustainable development. In fact, there is
no ideal model for energy transition. Although it is true that some countries, like Morocco,
have started to adopt an energy system that takes into account sustainable development
objectives, obstacles might hinder the development of the energy transition. An effective
implementation of the energy transition must take into account examples of other
countries, which will necessarily lead to an attempt to find deep solutions that will adapt
to legal, economic and fiscal systems.
Keywords: Energy transition, Renewable energy, Morocco.
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مقدمة
إن املستقبل الطاقي سيكون بيئ ًّيا أو لن يكون .انطال ًقا من هذه املقولة ،يبدو االنتقال الطاقي مرت َك ًزا قا ًمئا
بذاته لالنتقال البيئيً ،
أساسا لالستدامة االقتصادية واالجتامعية((( .ولذا فهو مركز اهتامم
فضل عن كونه ً
صانعي السياسات العمومية لوضع منوذج طاقي أكرث تنو ًعا ،وتوازنًا ،وتشاركية .وأصبح مفهوم االنتقال
الطاقي خالل السنوات القليلة املاضية يأخذ تدريج ًّيا الحيز الذي كان يشغله موضوع االحتباس الحراري .ولذا
حل ً
يجري تصويره يف كثري من األحيان بوصفه ًّ
مصطلحا
شامل للقلق اإليكولوجي واالقتصادي ،أكرث من كونه
ً
محد ًدا بدقة ووضوح ،وهذا ما يتمخَّ ض عن غموض ال يزال يكتنفه ،وصعوبة يف تحديد معامله بوضوح(((.
فلنئ َحظِ ي مفهوم االنتقال الطاقي بالدراسة يف أعامل بعض املؤرخني ،فقد فرض نفسه يف كثري من
التخصصات واملقاربات((( .ومن املهم أن نؤ ِّكد أن هذا املفهوم يشري إىل حركة شاملة تأخذ يف االعتبار
خصوصا،
االنخفاض يف مستوى الطاقات األحفورية ،وآثار االستهالك الطاقي يف البيئة عمو ًما ،ويف املناخ
ً
وهو األمر الذي دفع كث ًريا من الباحثني إىل القول إن االنتقال الطاقي ميكن تعريفه عىل أنه "العبور من
بنية اإلنتاج القامئة عىل الجمع بني مصادر الطاقة إىل أخرى"((( ،عىل أن يكون مصحو ًبا بتدابري االقتصاد
والفعالية الطاقية؛ فمن املتوقع أن يصل عدد سكان العامل بحلول عام  2040إىل  9.2مليارات نسمة،
مقارن ًة بـ  7.4مليارات نسمة اليوم((( .وخالل الفرتة نفسها ،من املرجح أن يتضاعف الناتج املحيل
اإلجاميل العاملي ،وأن تنضم مليارات من الناس إىل الطبقة الوسطى العاملية .ومع تضاعف اقتصاد العامل
تقري ًبا بحلول عام  ،2040فإن املكاسب يف كفاءة الطاقة والتحول يف مزيج الطاقة سيسهامن يف انخفاض
بنسبة  45يف املئة تقري ًبا يف كثافة الكربون يف الناتج املحيل اإلجاميل العاملي(((.
سعت االختيارات الحكومية إىل مواكبة التوجه الحديث يف تدبري الشأن البيئي ،وذلك بجعل االنتقال
الطاقي ً
مجال خص ًبا للتجاذبات الفكرية والسياسية ،مستفيد ًة من سياق دويل دينامي .ويف هذا اإلطار،
عمل املجتمع املدين والدولة والهيئات املنبثقة منها ،والرشكاء الخواص عىل بلورة مبادرات عديدة
 1أثار مفهوم "االنتقال الطاقي" للمرة األوىل عام  1980املعهد األملاين أوكو فرايبورغ املعرتف به بوصفه هيئة علمية ذات منفعة عامة،
انظر يف ذلكً ،
مثل:
Alice Darson, "Transition énergétique et transition juridique: le développement des énergies," Thèse de doctorat en
Droit public, Université de Bordeaux (2017), p. 25.
2 Henri Safa, Quelle transition énergétique? (Paris: EDP Sciences, 2013), p. 57.
3 Aurélien Evrard, Contre vents et marées - Politiques des énergies renouvelables en Europe (Paris: Sciences Po, 2013), p. 252.
4 Myriam Maestroni et al., Comprendre le nouveau monde de l'énergie (Paris: Maxima, 2013), p. 77.
5 Worldometers, "Current World Population," (March 2018), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/2Pfti9
6 ExxonMobil, 2018 Energy & Carbon Summary: Positioning for a Lower-Carbon Energy Future (Irving, Texas: Exxon
Mobil Corporation, 2018), p. 3.
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الشكل ()1
مزيج الطاقة بصدد التحول إىل وقود ذي كربون أقل

املصدر:
ExxonMobil, 2018 Energy & Carbon Summary: Positioning for a Lower-Carbon Energy Future (Irving,
Texas: Exxon Mobil Corporation, 2018), p. 3.

جعلت فاتح بريول ،املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ،يق ِّدر أن االستثامر يف مجال الطاقة املتجددة
سيبلغ ثالثة أضعافه يف الفرتة  ،2035-2008مدفو ًعا باألساس بالطلب عىل توليد الطاقة(((.
إن أي حديث عن االنتقال الطاقي مبفهومه الواسع يشمل ً
حتم تعديل أمناط االستهالك الطاقي .والواقع
أنه مل يعد ممك ًنا إنكار رضورة إعادة تعريف أساليبنا يف استهالك الطاقة ،وهذا ما يجعل من املهم تركيز
التمويل الحايل أو املستقبيل عىل أولويات بيئية نظيفة وعملية .والحال أن تنظيم استهالك الطاقة يستند
يف املقام األول إىل قدرة األفراد عىل تكييف استخداماتهم الطاقية مع التغريات يف أوضاعهم األرسية،
ومدى متكنهم من الولوج إىل التكنولوجيات الصديقة للبيئة .وبهذا املعنى ،يظهر تطور استهالك الطاقة
املنزلية بوصفه ترجمة لقدراتهم القوية نو ًعا ما للتغلب عىل العادات املختلفة خالل دورة الحياة.
تندرج البالد العربية ضمن هذه املنظومة الكونية الساعية للخروج من االعتامد شبه الحرصي عىل
وسنخص بالدرس
الطاقات األحفورية والطاقات غري املتج ِّددة ،وتحقيق انتقال طاقي ناجع ومستدام.
ُّ
7 International Energy Agency, World Energy Outlook (Paris: IEA Publications, 2010), p. 51.
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والتحليل من بينها يف هذه الورقة البحثية الحالة املغربية ،من منطلق أنّ املغرب دولة غري منتجة للطاقة،
فخياراته تبقى رهينة باستغالل مكامنه ،وتطوير مصادر إنتاج الطاقة عىل أرضهَ ،ق ْصد التخفيف من
عبء الفاتورة الطاقية .ومثل سائر البلدان العربية التي "أدركت كغريها من البلدان األخرى أهمية إيجاد
بدائل للنفط والغاز ،وأدمجت يف خططها التنموية تطوير مصادر جديدة للطاقة"((( ،وتجسي ًدا النخراطه
الفعيل يف مسار االنتقال الطاقي ،تم الرهان عىل أن يستهدف املغرب تأمني  52يف املئة من إجاميل الطاقة
الكهربائية ،عرب مصادر الطاقة املتجددة ،بحلول عام  ،2030مقارنة بـ  42يف املئة عام .(((2020
وبالفعل ،ط َّور املغرب عد ًدا من مشاريع الطاقات الشمسية ،والريحية ،والكهرمائية ،وهو ما من شأنه أن
يجعله يق ِّلل من التبعية للخارج يف مجال الطاقة ،وذلك عىل اعتبار أن الطاقات املتجددة بدائل مهمة
يف هذا املجال .وبفضل ذلك استطاع املغرب اليوم تخفيض نسبة واردات الطاقة من الخارج إىل  93يف
املئة ،بعدما كانت تبلغ  98يف املئة يف عام  .((1(2008ومن الناحية الجيوسياسية ،يعتزم البلد إنجاز سوق
مشرتكة بقطاع الكهرباء مع كل من إسبانيا والربتغال وموريتانيا ،حتى يتسنى له ولهذه الدول اقتناء
الكهرباء بأسعار مناسبة( .((1كام ص ّدق مجلس الحكومة ،مطلع شهر حزيران /يونيو  ،2017عىل مرشوع
اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ،بهدف تحقيق االنتقال التدريجي نحو االقتصاد األخرض الشامل،
وجعله يف خدمة القضاء عىل الفقر .ويف إطار الربامج واإلجراءات التنفيذية لالنتقال الطاقي ،يتجه
املغرب إىل إنشاء محطة السترياد الغاز الطبيعي املسال ،بالجرف األصفر عىل ساحل املحيط األطليس(،((1
وذلك باستثام ٍر إجاميل يناهز  4.6مليارات دوالر( .((1ويف مجال إنتاج الطاقة الكهرمائية ،أنشأ املغرب
أول محطة لتحويل الطاقة عن طريق الضخ ،تصل قدرتها إىل  400ميغاواط .وقد أنجز املكتب الوطني
للكهرباء الدراسات لبناء محطة ثانية قرب مدينة أكادير ،وثالثة يف منطقة الشامل .وترمي هذه املشاريع
للوصول إىل قدرة إجاملية تناهز  2280ميغاواط ،أي مبعدل يقارب  14يف املئة من الطاقات املتجددة(.((1
 8محمد إيهاب صالح الدين ،الطاقة وتحديات املستقبل (القاهرة :املكتبة األكادميية ،)1994 ،ص .16
& 9 La Fédération de l'Énergie, "Transition Energétique et Plan GNL : Objectifs, stratégie et feuille de route," Energie
Stratégie, no. 46 (2017), p. 56.
10 Ministère de l'Energie, des Mines et du Développement Durable (Maroc), Allocution de Mr. Aziz Rabbah, Sous le
thème 'Energie propre et interconnexions énergétiques' (Lisbonne : 14/9/2017), p. 2.
 11املركز املغريب متعدد التخصصات للدراسات االسرتاتيجية والدولية ،الدليل املغريب لإلسرتاتيجية والعالقات الدولية (فاس :املركز املغريب
متعدد التخصصات للدراسات االسرتاتيجية والدولية ،)2012 ،ص .598
 12ال يتعلق األمر بإنتاج الغاز يف املغرب ،وإمنا بتطويره واستخراج الطاقة الكهربائية منه.
 13املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،االقتصاد األخرض :فرص لخلق الرثوة ومناصب الشغل (الرباط :املجلس االقتصادي
واالجتامعي والبيئي ،)2012 ،ص .47
 14املرجع نفسه.
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والحقيقة أن األمر ال يتعلق بتعارض الطاقات ،ولكن ببناء توازن جديد عىل أساس التكامل بني مصادر
خص املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،بوصفه مؤسسة دستورية ،يف
التوريد .ويف هذا اإلطارَّ ،
تقريره السنوي لعام  2016املجال الطاقي بأهمية متميزة؛ نظ ًرا إىل الطابع املندمج الذي يكتسيه
االنتقال الطاقي .وعىل الرغم من ذلك ،فإن الرغبة يف االنتقال الطاقي ،ومن ثم السياسات املتبعة
لوضع هذا التصور عىل أرض الواقع ،تصطدم بسلسلة من الصعوبات التي من املرجح أن تك ّرس نو ًعا
من الجمود .ذلك أنه عىل الرغم من "األهمية االقتصادية والبيئية ملصادر الطاقة املتجددة" عىل اعتبار
أنها "خيار مستقبيل للتنمية" ،فإن "التحول من مصادر الطاقة الناضبة إىل املصادر غري الناضبة ليس
باألمر السهل اقتصاد ًّيا ومال ًّيا وتكنولوج ًّيا ،وحتى سياس ًّيا بالنسبة إىل بعض الدول"( .((1كام يعرف تنفيذ
اإلسرتاتيجيات الطاقية عىل املستوى املركزي والجهوي مشكالت عدة من حيث االندماج والتناسق
والتخطيط والتمويل؛ فغالبية القطاعات ال متتلك آليات التتبع ،وهذا ما يص ِّعب عملية التقييم الدقيق
للنتائج ،ويع ِّقد ترسيع االنتقال نحو االقتصاد األخرض الشامل.
إن املكاسب الناشئة عن إدخال املزيد من الطاقات املتجددة يف مزيج الطاقة تبدو واضحة؛ فاألمر يتعلق
بطاقة نظيفة ،وأقل خطورة ،ومبزيد من االستقالل الطاقي .ولكن هذه الحجج بعيدة كل البعد عن إقناع
الجميع .فأحيانًا تُت َهم توربينات الرياح بأنها صاخبة ج ًدا ،وليست مندمجة جي ًدا يف املناظر الطبيعية .إضافة
إىل أن الرياح والشمس توفران طاقة متقطعة فقط ،وأنها مكلفة ،وليس من السهل دمجها يف الشبكة
الحاليةً ،
فضل عن أن هذه الطاقات املتجددة ،املدعومة من الحكومة ،قد تؤدي إىل فواتري كهرباء مبالغ فيها.
نسعى يف هذه الدراسة إىل بلورة مقا َربة عابرة للتخصصات ،تأخذ مبناهج االسترشاف ،والعلوم القانونية،
والسياسات العامة ،من أجل تناول االنتقال الطاقي من منظور انتقايل ،مع تحليل االحتياجات البحثية
االسترشافية املتعلقة بالسياسات اإليكولوجية وعملية نقل الطاقة ،إضافة إىل بعض التحديد ملكان
االسترشاف املستقبيل يف مجال البحوثً ،
دعم لسياسات االنتقال الطاقي .وسيكون من الطبيعي أن نذهب
إىل املحتوى امللموس لهذه التحوالت التي ستكون أطول مام يقتضيه املقام هنا ،لذا نسلط الضوء عىل
بعض االنعكاسات العامة القامئة عىل فكرة االنتقال ،مع الرتكيز يف املقام األول عىل ُبعد اإلنتاج الطاقي.

أول :رهانات االنتقال الطاقي
ً
محطة الرياح ً
بدل من محطة الفحم؛ يبدو أن هذه الفكرة واضحة اليوم بالنسبة إىل الغالبية العظمى
من الناس ،ألنها تختزل مفهوم االنتقال الطاقي عىل نح ٍو سهل وممتنع .القصد ،إ ًذا ،هو الحد من الغازات
 15بوعالم عامر شبرية ونبيل أبو طري" ،الطاقة املتجددة وتحديات استغاللها يف بلدان املغرب العريب" ،مجلة املستقبل العريب ،العدد
( ،458 )2017ص .90
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املس ِّببة لالحتباس الحراري ،من خالل تنفيذ حلول مختلفة ،من تخزين انبعاثات الكربون إىل استخدام
الطاقات املتجددة ،ومكافحة النفايات ،وعزل البنايات .وهكذا ِّ
تؤش والدة االنتقال الطاقي إىل بداية
مرحلة أساسية يف تطور األنظمة الطاقية من خالل تحريرها وضبط آليات اشتغالها.
جهود تحويل إنتاج الطاقة

يهدف االنتقال الطاقي إىل تحويل إنتاج الطاقة من املوارد التقليدية (الطاقة األحفورية والنووية)،
وإىل توليد يقوم باألساس عىل موارد متجددة .ويف هذا السياق ،يجب القيام مبجموعة من التكييفات
واالستثامرات فيام يتعلق مبزيج الطاقة األصيل ،لتشجيع الفاعلني الخواص عىل تنفيذ هذه االستثامرات
الالزمة الستخراج الطاقة وإنتاجها من املصادر الحيوية واملتجددة( .((1لكن امللحوظ أن السياسات
املعتمدة تواجه إجها ًدا فكر ًّيا كب ًريا ،يتضمن إحداث توازن بني املصالح املتعارضة أحيانًا ملختلف
املتدخلني يف املعادلة الطاقية (املنتجني ،واملوردين ،ومشغيل الشبكات ،واملقننني ،واملستهلكني) .وهذا
من أبرز ما أفادت به دراسة ملعهد فراونهوفر األملاين عام  ،2013فقد ب َّينت أن تكلفة توليد الكهرباء من
الطاقة الشمسية والرياح أصبحت أكرث اقتصا ًدا من تكلفة توليدها من الفحم والغاز والنفط ،إضافة إىل
أن التحول نحو الطاقة املتجددة ُيعد أم ًرا إيجاب ًّيا بسبب أن ربع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون تسببه
محطات توليد الكهرباء من الوقود األحفوري ،وأن الكهرباء املو َّلدة من مصادر الطاقة املتجددة تشبه
تكلفتها اليوم تلك املو َّلدة باستخدام التكنولوجيا التقليدية(.((1
ويرتبط تحقيق االنتقال الطاقي برسم معامل سياسة طاقية فعالة ،ميكن تحديد رهاناتها الرئيسة يف أربعة
أبعاد؛ أولها رضورة توفري إمدادات كافية عىل مدار العام؛ وذلك ألن النظام الكهربايئ يعمل بتدفق
ضيق ،وهذا ما يعني رضورة الحرص عىل تناسب عرض إمدادات الكهرباء مع الطلب يف جميع األوقات،
عىل الرغم من ذروة االستهالك (التي تسجل عمو ًما يف املساء ويف الصباح ،ويف فصل الشتاء ،حني تكون
احتياجات التدفئة أعىل) .وهناك رهان ثانٍ يتعلق بالسياسة الطاقية ،ويخص تقليص التبعية الطاقية
وتحقيق االستقالل .وجدير بالذكر أن كل بلد يختلف يف خصائصه عن اآلخر ،ويعتمد ذلك عىل املوارد
الخاصة بكل بلد ،والبنية التحتية التي سخرها لضامن إمداداته ،إضافة إىل موقعه الجغرايف وقدرته عىل
التصدير واالسترياد من جريانه املبارشين .ومع ذلك ،فإن استرياد الكهرباء له تكلفة ،ألن هذا التوجه يقوم
عىل املفاوضات مع البلدان املص ِّدرة ،تب ًعا لقدرة البلد التقنية عىل االسترياد ،ومدى توافر احتياطيات
 16عبد الرحيم الحافظي" ،فرص االستثامر يف الطاقات املتجددة باملغرب :منطقتان تزخران بالطاقات" ،يف مجموعة مؤلفني ،أوراق
املنتدى الفرنيس املغريب حول الطاقات (الرباط :وكالة الجهة الرشقية ،)2011 ،ص .19
 17معهد فراونهوفر لنظم الطاقة الشمسية ،كلفة إنتاج الكهرباء للطاقة املتجدِّدة (فرايبورغ :معهد فراونهوفر ،)2013 ،ص  ،10موقع
معهد فراونهوفر لنظم الطاقة الشمسية ،شوهد يف  ،2018/3/30يف:
https://goo.gl/84GZpH
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التوليد يف البلدان املجاورة .ويتمثل الرهان الثالث يف الجانب اإليكولوجي أو املناخي عىل األقل ،مع
أهداف فرضها عىل الصعيد العاملي مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن املناخ يف
باريس يف نهاية عام  ،2015وما مثّل ذلك من التزام دويل بتعزيز دور املصادر املتجددة يف مزيج الطاقة،
ودعم برامج وإجراءات للتقليل من اآلثار السلبية للتغري املناخي .يجسد التطور الذي تشهده هذه
املتغريات رهانًا راب ًعا ًّ
مهم يتجىل يف الحفاظ عىل تكلفة الكهرباء عىل مستوى معقول بالنسبة إىل الفرد،
ومربح اقتصاد ًّيا بالنسبة إىل املستثمرين الصناعيني ،مع السامح ببقاء الطابع العميل للنظام املعقد
إلنتاج الكهرباء ونقلها واإلمداد بها.
ويجب أن تأخذ السياسة الطاقية التي تتبعها الدولة يف االعتبار مجموعة من املعوقات التي تختلف وف ًقا
خصوصا تلك التي ميكن أن تنتج الكهرباء .فإذا كان الوقود األحفوري (النفط،
ملصادر الطاقة املستخدمة،
ً
والغاز ،والفحم) قد م َّكن من قيام التنمية الصناعية عىل نطاق واسع يف مناطق معينة من العامل ،فذلك ال
يلغي عدم قابليته للتجديد ،وتوافره بكميات محدودة .وعالوة عىل ذلك ،يسبب حرق الوقود األحفوري
انبعاث الغازات املسببة لالحتباس الحراري ،وهو ما يتسبب بدوره يف التغريات املناخية اليوم .وعىل سبيل
املقارنة ،فإن محطات الفحم هي أكرث جن ًيا لألرباح من املحطات التي تعمل بالغاز؛ ولكنها أيضً ا أكرث تلوي ًثا؛
ووف ًقا ألرقام وكالة الطاقة الدولية ،كانت هذه املحطات يف عام  2014متثل  41يف املئة من إنتاج الطاقة
العاملي (الكهرباء ،والتدفئة ،والنقل)( .((1ويف أوروبا ،يبدو أن الرسالة السائدة اليوم هي الحد التدريجي
من استخدام هذا النوع من الطاقة(((1؛ فعىل سبيل املثال ،عرضت أملانيا تعويضات مالية لرشكات الطاقة
يف نهاية عام  2015مقابل إغالق بعض محطات توليد الطاقة القدمية التي تعمل بالفحم(.((2
لقد مثّلت هذه الرهانات الدور الذي أصبحت تؤديه اليوم الطاقات املتجددة التي أخذت تتطور
يف جميع أنحاء العامل باطراد منذ بداية العقد األول من القرن الحادي والعرشين؛ ففي إطار االتحاد
األورويبُ ،وضعت أهداف لكل دولة عضو لتيسري إدخال الطاقات املتجددة إىل املنظومة الطاقية .وأتاحت
املصادر املتجددة التي ُينظر إليها بوصفها مصد ًرا للطاقة الخرضاء ،عىل الرغم من رفض بعض املهتمني
وفرصا للتنمية االقتصادية
بالفروق الدقيقة هذه الفكرة ،توفري استقاللية معينة إلمدادات الكهرباءً ،
18 René Iffly, "Transition énergétique: Indispensable et difficile," Le Débat, no. 182 (2014), p. 184.
 19يف عام  ،2014وافق قادة االتحاد األورويب عىل خفض انبعاثات غازات التسخني الحراري بنسبة  40يف املئة عىل األقل بحلول عام
 ،2030انطال ًقا من مستويات عام  ،1990يف جميع قطاعات االقتصاد .وعىل هذا األساس ،أع َّدت املفوضية األوروبية خالل النصف الثاين من
شباط /فرباير  2015إسرتاتيجية جديدة تهدف إىل إقامة اتحاد أورويب للطاقة يعمل يف "مواجهة التبعية وضامن أمن اإلمدادات واالستدامة
وتوفري القدرة التنافسية للمؤسسات األوروبية" .وقدمت املفوضية عام  2016مجموعة من التدابري للتعجيل بتحويل أوروبا إىل اقتصاد
منخفض الكربون يف جميع القطاعات ،انظر:
European Commission, "2030 Climate & Energy Framework," The European Commission website, accessed on
31/3/2018, at: https://goo.gl/GoAowH
20 Aurélien Gay & Marc Glita, Le système électrique européen: enjeux et défis (Paris: Presses des Mines, 2012), p. 36.
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عىل املستوى املحيل ،إال أن وصولها الواسع النطاق إىل شبكات الكهرباء ساهم أيضً ا يف خلق بعض
خصوصا عىل قطاع الكهرباء الذي يشهد أكرب التطورات حتى اآلن؛ إذ ميكن أن
االختالالت .وينطبق ذلك
ً
يكون الزدهار الطاقة الكهربائية يف حد ذاته مضاعفات عىل القطاعات األخرى املستهلكة للطاقة ،مثل
النقل .وهذا ما يدفع إىل التساؤل :هل كان لهذه السياسات تأثري حقيقي يف إسرتاتيجية املو ِّردين؟ أم
أنها امتثلت للمعايري املفروضة فحسب؟
إن الطاقات املتجددة املتقطعة ،مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية ،ليست لها عائدات ثابتة ميكن
توقعها ،ألنها تعتمد عىل شدة الشمس أو الريح التي تتقلب خالل السنة .وهذا النقص يف املرونة يقا َبل
بإنتاج الكهرباء من املحطات التي تعمل بالغاز ،والتي من املرجح أن تكون أفضل استخدا ًما يف هذه
الحاالت من محطات الطاقة النووية التي ال ميكن تشغيلها أو إيقافها يف وقت وجيز .ومع ذلك ،تواجه
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز اليوم مشكالت يف تحقيق مردودية جيدة .وينتج من تطوير
الطاقات املتجددة أيضً ا تنظيم جديد للشبكة ،عىل نح ٍو يع ِّزز الالمركزية أكرث مام سبق ،وهو ما يؤدي
إىل تكاليف إضافيةً ،
فضل عن التعديالت التي ستبارشها خدمات التوزيع .وتختلف األهداف واملصالح
واملسيين
أحيانًا بني املنتجني واملو ِّردين ومشغيل أنظمة النقل ومشغيل أنظمة التوزيع واملنظمني
ّ
واملستهلكني الصناعيني واألفراد ،وغريهم .وال ميكن إغفال الفجوة التي تفصل املدافعني عن الطاقة
الرمادية (األحفورية ،والنووية) واملدافعني عن الطاقة الخرضاء (املتجددة)؛ إذ إن "الطاقة املتجددة
بأنواعها املختلفة ،وإن ارتفعت تكلفتها اآلن ،ستكون السوق املستقبيل للطاقة ،بدليل التحوالت الكربى
يف سياسات الطاقة بالدول املتقدمة بأوروبا وأمريكا"(.((2
إن الطاقة ،بوصفها من َت ًجا إسرتاتيج ًّيا يشمله تدخل السلطات العمومية يف مستويات مختلفة لوضع
سياسة طاقية ،تزداد طبيعتها اإلسرتاتيجية حدة مع استرياد هذه املنتجات .واليوم ،يتعلق أمن التوريدات
بالنفط والغاز الطبيعي ،وبالكهرباء أيضً ا التي أصبحت سلعة أساسية .وللسياسة الطاقية خصائص بيئة
مؤسسية عديدة .وتتعلق البيئة املؤسسية ببنية صناعة الطاقة وأدائها يف بلد معني .وقد رأى بعض
البلدان يف املايض (أو ال يزال يرى) أن قطاع الطاقة يجب أن يكون تحت سيطرة مبارشة للدولة من
خالل رشكات مملوكة لها ،أما االتجاه السائد حال ًّيا فيتمثل يف خصخصة الرشكات يف هذا القطاع ،مع
الحفاظ عىل إطار مؤسيس ملعالجة مشكالت مثل املخزونات ومعايري السالمة ،والخدمة العامة ،وتنظيم
االحتكارات الطبيعية ،والرضائب .ومن املهم أن نستحرض يف هذا الصدد الجهود الناجحة لتجربة دولة
نامية هي الهند التي تستخدم الطاقة املتجددة بدرجة عالية لتوليد الكهرباء ،إىل درجة أنها ُت َعد الدولة
الوحيدة عىل مستوى العامل التي لديها وزارة متخصصة للطاقة املتجددة.
21

محمد مصطفى الخياط ،الطاقة لعبة الكبار ..ما بعد الحضارة الكربونية (القاهرة :سطور الجديدة ،)2012 ،ص .301
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تحرير الطاقات املتجددة يف املغرب وضبطها

يعود اهتامم املغرب بالطاقات املتجددة إىل افتقاره إىل النفط والغاز الطبيعي؛ أي إن تطوير الطاقات
املتجددة هو قرار إسرتاتيجي يف املقام األول .وعىل غرار عدد من الدول العربية التي رسمت أهدا ًفا
إجاملية للطاقة املتجددة بحلول عام  ،2020يطمح املغرب إىل تحقيق نسبة  42يف املئة من الطاقة
املتجددة املتنوعة :الهوائية ،والشمسية ،واملائية ،متبو ًعا مبرص ( 20يف املئة) ،واألردن ( 10يف املئة)؛ وذلك
وفق معطيات نرشتها إدارة الطاقة بأمانة املجلس الوزاري العريب للكهرباء يف جامعة الدول العربية(.((2
وهكذا ،أخذ دعم الطاقة املتجددة يف االعتبار املكامن الخاصة بالبلد(((2؛ إذ انضم إىل دائرة البلدان
القليلة املنتجة للطاقة الكهربائية بكميات كبرية من األشعة الشمسية ،وال سيام من خالل مرشوع
"نور" يف منطقة ورزازات بعد االنتهاء منه يف أفق 2020؛ وهو املرشوع الذي سيكون أكرب محطة إلنتاج
الكهرباء من األشعة الشمسية يف العامل .ومتتد محطة "نور  "1عىل  750هكتا ًرا ،وتتضمن  500ألف مرآة
اصة عىل  800خط.
بعل ّو يصل إىل  12مرتًا ،مرت َّ
مطروحا يتعلق بإمكانية نجاح املغرب يف الوفاء بتعهداته فيام يخص إنتاج
لكن السؤال الذي يظل
ً
(((2
الكهرباء البديلة بحلول عام  2020؛ إذ نلحظ أن بناء قدرات إنتاج الطاقة الخرضاء أو إعادة توجيهها
ً
طويل .وبوجه عام ،تراوح إسرتاتيجية
يف قطاع الطاقة املتجددة هو بالطبع مكلف ويستغرق وق ًتا
رشكات الكهرباء ،وال سيام الجهات الفاعلة التاريخية املستفيدة من االحتكار ،بني حامية مكتسباتها ،عىل
سبيل املثال يف محطات الطاقة التقليدية ،واألخذ يف االعتبار الطفرة التي أحدثتها الطاقات املتجددة(.((2
سجل الطلب عىل الكهرباء من ًّوا مطر ًدا بلغت نسبته  5.1يف املئة عىل مدى العقد املايض ،من
وقد َّ
 22608غيغاواط /ساعة يف عام  2007إىل  37219غيغاواط /ساعة يف عام  ،2017كام بلغ متوسط الزيادة
السنوية يف استهالك الكهرباء للفرد الواحد  4.4يف املئة ،عىل مدى السنوات العرشين املاضية(.((2
 22جامعة الدول العربية /إدارة الطاقـة ،دليـل الطاقـة املتجـددة وكفـاءة الطاقـة (القاهرة :جامعة الدول العربية ،)2015 ،ص .5
 23امللحوظ أن امل ِّ
رشع املغريب مل يعطها تعري ًفا محددًا من خالل القانون رقم  13.09املتعلق بالطاقات املتجددة ،إذ اكتفى بتعداد
مصادر هذه الطاقات .وبدورها ،مل تُجمِع املنظامت الدولية املهتمة عىل تعريف شامل.
 24تقدَّر حصة الطاقات املتجددة من إنتاج الكهرباء "األخرض" بنسبة  26يف املئة ،وهي نسبة مهمة ،إذا قارناها ً
مثل بنظريتها يف فرنسا
التي بلغت تقري ًبا  19يف املئة ،أو يف أوروبا التي حدَّدت الهدف يف  27يف املئة يف عام  ،2030انظر:
Jean-Jacques Guillet & François de Rugy, Rapport d'information sur la mise en œuvre des conclusions du rapport
d'information du 15 mai 2014 sur le paquet 'énergie-climat', Comité d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques (Paris: Assemblée Nationale, 2016), p. 32.
 25أحمد مجيب" ،تطور املرفق العام للكهرباء يف ظل التحوالت القانونية واملؤسساتية املعارصة" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية
والتنمية ،العدد  ،)2016( 131ص .103
26 Office National de l'électricité et de l'eau potable/ Branche Electricité, "Développement de l'énergie solaire au
 Maroc," Conférence sur l'énergie solaire photovoltaïque Technologies pour la consommation propre dans l'industrieApprovisionnement en eau, Casablanca, 28/11/2017.
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وقد تم إنشاء ترسانة قانونية تتضمن مجموعة من النصوص الترشيعية والتنظيمية ،وإنشاء مؤسسات
من أجل املشاركة يف إرساء سياسة حديثة للطاقة( .((2ويف هذا اإلطار ،ميثّل القانون رقم  13.09املتعلق
بالطاقات املتجددة ً
عامل ًّ
مهم يف تحرير هذا القطاع وفتحه للمنافسة؛ إذ يحث الخواص عىل االستثامر
يف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات املتجددة ،مع رسم غاية تصدير الكهرباء "الخرضاء"(.((2
وال ميكن تحقيق املنافسة يف هذا القطاع بني مختلف الجهات الفاعلة من دون املرور بنوظمتها وتقنينها،
وذلك بتحقيق التوازن املطلوب بني مبدأ املنافسة ومبدأ آخر ٍ
مناف لها ،كام هي الحال مع شبكة نقل
الطاقة التي يجب أن تبقى دامئًا ضمن احتكار اقتصادي طبيعي من الفاعل العام الوطني ،وهو املكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب (فرع الكهرباء) يف النموذج املغريب .والتقنني ،عمو ًما ،هو عمل سلطة
إدارية مستقلة ،أ ًّيا كان اسمها (سلطة ،مجلس ،مفوضية ،)...تتميز تحدي ًدا باستقالليتها متا ًما عن اإلدارة
"الكالسيكية" ،أو عن خدمة عمومية أو مؤسسة عامة ،تخضع لقانون السلطة الهرمية .وإن وجود مجموعة
من الجهات الفاعلة العامة واملشغلني الخواص يف سوق الطاقة يعمل حتى اآلن من دون وجود هيئة
تنظيمية مستقلة ،كام هي الحال يف فرنسا مع "مفوضية تقنني الطاقة" بوصفها هيئة إدارية مستقلة ُولدت
مبوجب قانون  10شباط /فرباير  2000بشأن تحديث خدمة الكهرباء العامة وتطويرها ،وهي املسؤولة عن
منتجا ً
مهم ج ًّدا إىل درجة ّأل يعهد بتنظيمه
تنظيم قطاع الكهرباء والغاز؛ وهي إشارة ملن َي ُعد الكهرباء ً
مبفرده إىل سلطة إدارية مستقلة عن السلطة السياسية .ومع ذلك ،ما زالت الحكومة الفرنسية تسيطر
عىل سلطة تحديد تعريفات الكهرباء والغاز ،وال ميكن الهيئة التنظيمية إصدار توصيات يف هذا املجال(.((2
ما زال قطاع الطاقة يف املغرب يخضع إلدارة عديد من املتدخلني :رئاسة الحكومة ،ووزارة الطاقة
واملعادن والتنمية املستدامة ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الشؤون العامة والحكامة .وهذه التعددية من
الجهات الفاعلة العمومية هي ما يدعو للتفكري يف مرشوع إنشاء سلطة وطنية لتنظيم الطاقة؛ لضامن
االمتثال للقواعد السارية ،والحفاظ عىل املنافسة بني املشغلني يف أسواق الكهرباء والغاز ،وتحديد
التعريفات والرشوط للولوج إىل شبكة النقل والربط البيني.
 27استُحدثت مؤسسات عدة لتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية يف مجال الطاقة ،كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية،
والوكالة املغربية للطاقة الشمسية ،ورشكة االستثامرات يف مجال الطاقة ،ومعهد البحث يف الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة .و ُوضِ ع
إطار ترشيعي وتنظيمي جديد يتمثل يف القوانني املتعلقة بالنجاعة الطاقية ،ودمج املكتب الوطني للكهرباء واملكتب الوطني للامء الصالح
للرشب ،والقانون رقم  13.09املتعلق بالطاقات املتجددة ،والقانون رقم  48.15املتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط
الكهرباء ،والقانون رقم  37.16الذي يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم  57.09املحدثة مبوجبه الرشكة املسامة "الوكالة املغربية للطاقة
الشمسية" ،والقانون رقم  39.16الذي يقيض بتغيري القانون رقم  16.09املتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.
28 Rachid El bazzim, "L'ouverture à la concurrence et la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables," Al Manara
pour les études juridiques et administratives, no. 12 (2016), p. 70.
29 Olivier Beatrix, "L'indépendance de la Commission de régulation de l'énergie," Revue française d'administration
publique, no. 143 (2012), p. 769.
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والواقع أن تنفيذ القانون رقم  13.09املتعلق بالطاقات املتجددة استقطب انتباه املستثمرين الخواص من
خالل االستثامر يف مشاريع محطات الرياح التي تقوم الرشكات املغربية واألجنبية بتطويرها .ومن املؤكد
أن املستثمرين الذين يختارون بناء محطات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية مبوجب القانون  13.09سوف
ين ِّوعون العرض ،ويلبون الطلب املحتمل يف هذه السوق ،حتى يتسنى لكبار مستهليك الكهرباء "الخرضاء"
استخدامها ألسباب بيئية واقتصادية من أجل خفض تكاليف اإلنتاج ،مثل مصانع اإلسمنت ،واملطارات،
خصوصا،
ومكتب السكك الحديدية ،وما إىل ذلك .ويف هذا اإلطار يأيت إنشاء هيئة وطنية لضبط الكهرباء،
ً
وخصوصا عرب تطوير قدرات جديدة من
استجابة للطلب التصاعدي عىل الطاقة األولية والطاقة الكهربائية،
ً
الطاقات املتجددة تصل إىل  10100ميغاواط يف أفق عام  ،2030وتقليص التبعية الطاقية من خالل تطوير
متصاعد للطاقات املتجددة التي أصبحت أكرث تنافسية بفضل وفرة املكامن املغربية وخصوصياتها(.((3
غري أنه يتجىل أن إرساء قواعد الشفافية التي ينبغي أن تحكم سري املرافق الطاقية والرشاكات بني القطاعني
العام والخاص لضامن تنميتها قد جعل املغرب طر ًفا يف حركة عاملية لتنفيذ عقود الرشاكة املتطلبة لتمويل
خاص للخدمات والبنيات التحتية؛ وهو أمر تحفزه وتدعو إليه املؤسسات املالية الدولية مانحة القروض
التي تسعى إىل تعزيز أدوات الحكامة للبلدان الناشئة .ويف هذا الصدد ،وف ًقا لبشري معزوز ،ينبغي دمج
أربعة مستويات من التحليل لرشح تطور الرشاكات بني القطاعني العام والخاص بوصفها ً
أشكال من االرتباط
بني القطاعني العام والخاص" :استمرار هشاشة املالية العامة ،واإلحباط املتزايد للرأي العام بشأن نوعية
الخدمات العامة ،وظهور خطاب ليربايل جديد يؤكد استخدام آليات السوق لتوفري الخدمات العامة ،وميل
الحكومات إىل تقليدها ،من خالل تكييفها ،للتجارب األجنبية التي تعترب إيجابية (تقليدانية مؤسساتية)"(.((3

ثانيًا :املقتضيات القانونية االنتقالية لالنتقال الطاقي
بنظرة إجاملية إىل املقتضيات القانونية املتعلقة باالنتقال ،ميكن رصد سياسة إرادوية معلنة من جانب
السلطات الحكومية لتشجيع االنتقال يف مجال الطاقة؛ ومع ذلك فإن األمر يعرتيه كثري من الصعوبات،
ويتطلب استرشاف آفاق هذه اإلسرتاتيجية الطاقية العرضانية.
القواعد االنتقالية لرتسيخ االنتقال الطاقي

يتطلب االنتقال الطاقي اتفا ًقا عىل املواعيد النهائية والهدف املستهدف .ومع ذلك ،فإن السيناريوهات
الطاقية املختلفة عىل املدى الطويل تقدم لنا آفا ًقا متباينة ج ًّدا؛ إذ نلحظ أن خمول القطاع الطاقي
 30مجلس النواب (املغرب) ،تقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية حول مرشوع قانون رقم  48.15يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (الرباط :مجلس النواب ،)2016 ،ص .7
31 Bachir Mazouz, "Les aspects pratiques des partenariats public-privé," Revue française d'administration publique,
no. 130 (2009), p. 216.
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ً
متعقل ملقاربة مزيج الطاقة والجهود البحثية
نهجا ترشيع ًّيا
والعراقيل االقتصادية واملالية يفرضان ً
واالبتكارية املهمة لالنتقال من اقتصاد جشع بالطاقات األحفورية إىل اقتصاد خال من الكربون.
ويعد تحسني نجاعة الطاقة مسألة ذات أولوية؛ سواء أكان بفضل التقدم التكنولوجي ،أم بفرض تغيريات
عىل أمناط حياتنا .كام يجب أن يعالج النقاش املتعلق باالنتقال الطاقي هذا املوضوع بوصفه محو ًرا
رئيسا ً
بدل من الرتكيز عىل تركيبة مزيج الطاقة فقط .وقد تبني بالفعل كيف أن االهتامم بتوفري الطاقة
ً
أو استخدام الطاقة املن َتجة من مصادر الطاقة املتجددة يؤثر اليوم يف مجموع قواعد القانون العام.
ونحن نخص بالذكر القوانني املتعلقة بالتخطيط العمراين والبناء ،واملخططات عىل جميع املستويات،
واملامرسة العملية للبلديات والجامعات الرتابية ،والعقود العامة؛ وتؤكد املستجدات القانونية هذا
االتجاه يف جميع املجاالت املذكورة.
ومن الواضح أيضً ا أن هناك حاجة إىل زيادة دور الطاقات املتجددة يف مزيج الطاقة .ولكن النظر إىل أن
الطاقات املتجددة ميكنها أن تحل ،عىل املدى القصريَّ ،
محل الوقود األحفوري عىل نطاق واسع هو فرضية
محفوفة باملخاطر .فكثري من املناطق ليست جاهزة بعد من الناحيتني الفنية واالقتصاديةً ،
فضل عن قبولها
وج ْعل التقدم
االجتامعي الذي مل يتحقق .ولذلك فمن الرضوري التفكري يف االنتقال الطاقي برباغامتيةَ ،
املحرز حتى اآلن يف الطاقات والتكنولوجيات الحالية (خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وتوفري الطاقة)
نصت املادة  7من
محف ًزا لغ ٍد أفضل .ومل يزل تحدي ترشيد استهالك الطاقة يالحق املرشع ،ويف هذا الصدد ّ
القانون اإلطار رقم  99.12الذي ُي َعد مبنزلة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة عىل "تشجيع استعامل
الطاقات املتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية ملكافحة كل أشكال تبذير الطاقات"(.((3
من جانب آخر ،وعىل الصعيد الرتايب ،نصت املادة  82من القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات
عىل أن االختصاصات الذاتية للجهة يف مجال التنمية الجهوية تشمل البيئة "من خالل تهيئة وتدبري املنتزهات
الجهوية؛ ووضع إسرتاتيجية جهوية القتصاد الطاقة واملاء؛ وإنعاش املبادرات املرتبطة بالطاقة املتجددة".
وجاء يف املادة  87من الباب الثالث للقانون التنظيمي املتعلق بالجامعات أن من بني االختصاصات املشرتكة
ونصت املادة  278من القانون نفسه أنه ميكن لنصوص ترشيعية خاصة
مع الدولة املحافظة عىل البيئةَّ .
أن تسن ،عند االقتضاء ،تدابري استثنائية بخصوص صالحيات رؤساء الجامعات يف ميدان التعمري ،وذلك فيام
يتعلق "بوضع تدابري استعجالية أو رضورية لحامية البيئة واملحافظة عليها ،يف بعض املناطق".
لكن امللحوظ هو غياب أي إشارة إىل مبدأ االنتقال الطاقي يف الحزمة الجديدة من القوانني املتعلقة
بالرتاب املغريب ،عكس ما هو معمول به يف فرنسا؛ إذ أخذ اإلصالح الرتايب يف االعتبار أيضً ا األهداف
 32يحيا عبد الكبري " ،قراءة يف قانون إطار  ،99 / 12مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية
والتنمية ،العدد  ،)2015( 125ص .78
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املتصلة بانتقال الطاقة .ويعطي القانون  58لسنة  2014املؤرخ يف  27كانون الثاين /يناير  2014املتعلق
خصوصا يف التخطيط والتنمية املستدامة واملناخ
بتحديث النشاط العمومي الرتايب دور القائد للجهات،
ً
وجودة الهواء والطاقة.
أما التحدي املهم عىل الصعيد املايل ،فيتجىل يف الطلبيات العمومية التي تشمل الحديث عن األموال
العمومية وطريقة إنفاقها والحفاظ عىل املال العام ،ومدى ارتباط ذلك باالستثامر وتحقيق النمو
االقتصادي واالجتامعي .وهذا ما جعل حامية البيئة والتنمية املستدامة مبدأً من مبادئ إبرام الصفقات
العمومية وأحد معايري حسن تدبري الطلبيات العمومية.
نجد كذلك من بني أبرز التحديات التي تناولها القانون قطاع البناء والعمران؛ إذ يتمثل األساس املنطقي
إلنشاء ضابط البناء العام املحدد لقواعد األداء الطاقي للمباين يف الحد من انبعاثات الغازات املسببة
لالحتباس الحراري ،والتحكم يف الطلب عىل الطاقة يف قطاع البناء ،وهو قطاع يبلغ نصيبه أكرث من
 25يف املئة من حصيلة استهالك الطاقة يف املغرب .وتتجىل القيمة العملية التي يتضمنها املرسوم رقم
 2.13.874الصادر يف ترشين األول /أكتوبر  ،2014املتعلق باملوافقة عىل ضابط البناء العام املحدد
لقواعد األداء الطاقي للمباين ،وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية يف املباين ،يف إعامل املعايري
املنصوص عليها يف هذا التنظيم ضمن رخص البناء ،من خالل الضوابط الجديدة ِّ
املؤطرة لقواعد البناء
باملغرب ،وهي التي دخلت حيز التنفيذ منذ ترشين الثاين /نوفمرب  .2015إن األمر يتعلق مبقاربة
جديدة يف مجال التعمري ،تعتمد املعايري البيئية والطاقية يف تجهيز املؤسسات العمومية والرتخيص
بإقامة املباين والتجهيزات السكنية .غري أن التنزيل السليم لهذه املقتضيات يفرض إلزامية خضوع أطر
إدارة التعمري واملنتخبني املرشفني عىل تسيري الجامعات للتكوين املستمر يف موضوع التعمري ومسايرة
التطورات املتالحقة يف مجال االنتقال الطاقي.
ونلحظ أنه ميكن تدبري االنتقال الطاقي من الزاوية املؤسسية أيضً ا؛ إذ سعى القانون التنظيمي املتعلق
بالجامعات إىل مواكبة التوجه الحديث يف تدبري الشأن الرتايب ،وذلك بالدفع بها إىل التدبري املؤسسايت
منهجا ً
أصيل يف التدبري بواسطة الرشاكة بني
ملشاريعها عن طريق رشكات التنمية املحلية ،باعتبار ذلك ً
القطاعني العام والخاص ،وجعل هذه الرشكات آليات مؤسسية متميزة؛ إذ إنها تجمع بني األشخاص
املعنوية الخاضعة للقانون العام والرشكاء من القطاع الخاص ،عىل نحو مينحها الطابع املتعلق بالقانون
العام واملصلحة العامة ،ويف الوقت نفسه شكل رشكة مساهمة خاضعة للقانون الخاص(.((3
 33نستحرض هنا تجربة رشكة التنمية املحلية سال نوور لتدبري خدمات اإلنارة العمومية باعتامد تقنيات وطرق حديثة يف التدبري،
كثمرة رشاكة بني القطاعني العام والخاص ،تجمع بني الجامعة الحرضية ملدينة سال ،بوصفها سلطة متعاقدة ،ورشكة أوكسا املغرب ،ورشكة
االستثامرات الطاقية .ويهدف هذا املرشوع إىل االنخراط يف السياسة الوطنية يف مجال النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة.

ميزبلا ديشر
استرشاف مستقبل االنتقال الطاقي يف العامل العريب

167

والواقع أن النصوص القانونية تطرح تساؤالت بشأن آثار الترشيعات الرامية إىل تنفيذ تدابري االنتقال
الطاقي؛ إذا مل يتم إرفاقها بخطط التقييم واألجرأة ،من خالل صياغة أهداف ملزمة ،مع تحقيق مزيد من
التنسيق مع الرشكاء الدوليني والوطنيني واملحليني عىل جميع املستويات .ذلك أن التأطري القانوين ملبادئ
انتقال الطاقة هو بطبيعته متعدد األبعاد ،ويصعب تقديره بدقة .وتُع ِّزز نقاط الضعف الكامنة هذه عملية
إدماج "مقتضيات االنتقال الطاقي" يف سياق قانوين أكرث شمولية .وتتجىل مواطن ضعف اإلطار القانوين
املنظم لالنتقال الطاقي يف املغرب يف عدم صياغة نص قانوين رصيح وواضح يتعلق باالنتقال الطاقي كام هي
الحال يف فرنسا من خالل قانون  17آب /أغسطس  2015املتعلق باالنتقال الطاقي من أجل النمو األخرض.
ومثة من يرى يف اللجوء إىل الوسائل املالية ً
سبيل من سبل االنتقال؛ والحقيقة أن املزاوجة بني القضايا
املتعلقة باالنتقال الطاقي والتمويل تدفع إىل التفكري يف املرونة واالبتكار بوصفهام أمرين رضوريني ملواجهة
تلك التحديات ،مع تنويع األساليب واملامرسات ،وكذا اإلجراءات املالية التي تحقق التغيري( .((3وللقيام بذلك،
يلزم إجراء تعديالت ،ال سيام عىل الصعيدين القانوين والهيكيل ،قصد استهداف مجاالت عدة .وبهذا املعنى،
يتم بصفة خاصة إبراز أهمية موثوقية األدوات املتاحة ،من أجل التحكم يف املعلومات الدقيقة والحقيقية
عن األهداف الرضيبية ،ووضع أطر قانونية ومالية مستقرة للعمليات املعنية باالنتقال الطاقي ،والحصول
عىل وثائق تعاقدية صارمة وواضحة ،وكذلك الحد من نشاط القطاع غري املهيكل ،وتأمني املعامالت.
اآلفاق املستقبلية لالنتقال الطاقي يف املغرب

تناولنا بالدرس والتحليل املعايري القانونية التي تؤطر واقع االنتقال الطاقي يف املغرب ،وب َّي َّنا عد ًدا من
أوجه قصورها وعدم اتساقها؛ بيد أن إنجاح هذا االنتقال يف املستقبل ال ميكن أن يقترص عىل هذه
األبعاد القانونية .فإذا نظرنا إىل القانون البيئي ،ميكننا القول إن االنتقال الطاقي مل يعد مسألة معايري
يف املقام األول؛ ألن األهداف وااللتزامات ،يف معظم املجاالت ،واضحة .ولكن القاعدة توجه املنظور من
دون أن تبني الواقع؛ فالقانون يسمح بالتغيري ،لكن ال ميكنه أن يفعل ذلك منفر ًدا .ويف مواجهة األزمة،
يجب التفكري يف العجز يف امليزان التجاري املغريب ،وفاتورة الطاقة التي تؤثر يف املاليني من األرس .لذلك
يجب أن يتم االنتقال الطاقي بتدرج ،وأال تتوقف حصة الطاقات املتجددة عن النمو يف مزيج الطاقة
لدينا .وميكن هذا من خالل رفع العديد من التحديات للوصول إىل نضج التكنولوجيات ،لضامن طاقتها
وربحيتها االقتصادية ،وتخزينها ،وقبولها ،وأخ ًريا ،إلنشاء القنوات املرتبطة بها.
رئيسا يف
وحتى لو افرتضنا أن حصة املحروقات يف مزيج الطاقة آخذة يف االنخفاض ،فإنها ستؤدي دو ًرا ً
االنتقال الطاقي من خالل تلبية الطلب الحايل عىل الطاقة ،وإعطاء الطاقات املتجددة الوقت لتأخذ
 34يف فرنسا ً
مثل ،ميكن املرء االستفادة من االئتامن الرضيبي إذا كان ينفق عىل الجودة البيئية ملسكنه الرئيس .ونذكر أيضً ا القروض
البيئية بال فوائد التي تُخصص لألفراد الذين يرغبون يف تحسني اشتغال الطاقة يف منازلهم ،لزيادة أدائها الحراري وللح ِّد من استهالكهم الطاقي.
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مكانها .وال ينبغي أن ننىس أن املحروقات ال تستخدم إلنتاج الوقود أو الكهرباء فقط ،ولكنها شائعة
أيضً ا يف املنتجات واالحتياجات األساسية يف حياتنا اليومية؛ املالبس ،واألدوية ،ومستحرضات التجميل،
والبالستيك ...إلخ .ولذلك ،فإن التحدي هو إنتاجها وتحويلها واستخدامها بطريقة أنظف وأكرث اقتصا ًدا،
واالستعاضة عنها تدريج ًّيا .ويعتمد الشعور بالقلق البيئي عىل واجب التضامن باحرتام األجيال املقبلة
التي ستعاين العواقب الكاملة لإلشكاالت الطاقية .لذلك ،من الرضوري أن نخفض استهالكنا للوقود
األحفوري من خالل اعتامد أمناط حياة أكرث بساطة ،ومكافحة جميع أشكال التبذير؛ ألن استخدام
صحيحا ليس مراد ًفا للتقشف .ويتأىت ذلك بواسطة املباين املعزولة حرار ًّيا ،مع العلم
الطاقة استخدا ًما
ً
أنها تستهلك كمية مهمة من الطاقة ،ويربز تحدي الحد من درجة حرارة تدفئة البيوت واملكاتب،
وتطوير برمجة املنزل اآليل ،والحد من تشتت التخطيط الحرضي ،ونقل البضائع مسافات طويلة(،((3
ومكافحة املامرسة املنهجية للمنتجات غري قابلة لإلصالح ،واستعادة النفايات ،والحد من استخدام
األسمدة النيرتوجينية يف الزراعة ،والتقليل من إزالة الغابات ،وحامية التنوع البيولوجي ،والحد من
استهالكنا لحوم البقر (إذ تسهم املاشية بقدر النقل فيام يتعلق بانبعاثات غازات االحتباس الحراري)،
وفرض رضائب رادعة عىل امللوثني ،وما إىل ذلك(.((3
وينبغي أيضً ا تحقيق النجاعة يف جميع أنظمة إنتاج الطاقة املستخدمة يف املركبات ،والتدفئة ،واإلضاءة.
وميكن تقدير أن التدابري السابقة القتصاد الطاقة وتحسني كفاءة استخدامها ،إذا طبقت عىل نحو سليم،
ستخفض استهالكنا للطاقة بحلول النصف األول من عام  .2020فاستهداف تدفئة املباين وعزلها الجيد،
سيساعدان عىل تخفيض االستهالك مبقدار أربع مرات(.((3
وأخ ًريا ،من الرضوري الدفع بتنمية الطاقات "الخرضاء" بجميع أشكالها .ومبا أن إنتاج هذه الطاقات
(الشمسية والريحية عىل وجه الخصوص) متقطع يف جوهره من حيث الزمن ومنترش جغراف ًّيا ،فإن
االستهالك غري منتظم أيضً ا ،ولذا من املهم البحث يف الوقت نفسه عن نظم كافية لتخزين إنتاج الكهرباء
وإعادة النظر يف شبكات التوزيع التابعة لها؛ وهي مهمة شاقة ،تستغرق وق ًتا ً
طويل ،وتؤدي إىل زيادة
التعقيد يف إدارة هذا املجمع(.((3
يع ّد التطلع إىل املسارات التي يتم استخدامها لتطوير أنظمة جديدة إلنتاج الطاقة املتجددة أم ًرا جي ًدا.
خصوصا أن املوارد املالية الالزمة لإلرساع بخطى تنميتها غري
غري أن تقدمها ال ميكن أن يكون إال تدريج ًّيا،
ً
35 Jean-Pierre Orfeuil, "Vers des transports amoureux du climat ?" Revue Projet, no. 344 (2015), p. 27.
 36عبد الحميد محمد عبد الرؤوف ،السياسة الخرضاء ملوازنة أهداف الطاقة والبيئة :حالة دولة اإلمارات العربية املتحد ة (أبوظبي:
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2014 ،ص .27
 37املرجع نفسه.
 38املرجع نفسه.
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متاحة( .((3ونذكر هنا أن التحوالت يف الطاقة كانت تتطلب يف املايض ما يقرب من خمسني عا ًما ،سواء يف
القرن التاسع عرش ،مع إدخال الفحم ،أو يف القرن العرشين مع النفط( .((4ومن وجهة النظر هذه ،فإن
موقف علامء البيئة الذين يطالبون بأن تستبدل الطاقات الخرضاء برسعة أكرب بالوقود األحفوري غري واقعي.
وعىل أي حال ،يجب أن ندرك أن االنتقال الطاقي سيستغرق بضعة عقود ،ألنه سيكون من الصعب اإلرساع
يف زيادة مساهمة الطاقة املتجددة ،التقليدية منها والجديدة عىل السواء .وفيام يتعلق باألوىل ،نلحظ أن
أكرب الرشكات تستغل بالفعل كل سنة  40يف املئة من مجموع اإلنتاج النبايت يف العامل يف شكل املحاصيل
واملراعي والغابات (يف املناطق املكتظة بالسكان يصل املعدل إىل  70يف املئة) .ويف ظل هذه الظروف ،فإن
أي زيادة هائلة يف إنتاج األخشاب أو الوقود الحيوي ستؤدي يف نهاية املطاف إىل فقدان التنوع البيولوجي،
وتأ ُّكل الرتبة ،وعدم تجديد الكتلة الحيوية؛ وباملثل ،فإن بناء السدود الكهرمائية الكبرية األخرى من شأنه أن
يثري قضايا تتعلق بالبيئة ونزوح السكان .أما بالنسبة إىل الثانية ،فتطوير التكنولوجيا الخرضاء الجديدة (ذات
القدرة املحدودة) يتطلب كث ًريا من الوقت واملال .وهنا نلمس حدود التنمية املستدامة التي لن تكون قادرة
عىل االستغناء عن الطاقات األحفورية خالل املدة الطويلة لالنتقال الطاقي(.((4
ما يف متناولنا ،إ ًذا ،هو تطوير ثقافة الرصانة واالتزان يف عادات استهالك الوقود األحفوري؛ وتلك قنوات
معروفة جي ًدا وسبق التطرق إليها .وهنا أيضً ا ،تكمن املشكلة يف اعتامد هذه املواقف من جانب
الساكنة ،وهو أمر ال ميكن القيام به إال تدريج ًّيا .ومن املمكن أيضً ا االعتامد عىل البحوث لتحسني نجاعة
جميع مصادر الطاقة واملَ ْركبات من جميع األنواع ،وجميع منشآت التدفئة القدمية ذات االستخدام
الكثيف للطاقة .وينبغي أيضً ا أن تتمكن البلدان الناشئة من تخفيض استهالكها من دون كبح تنميتها.
ومبا أن هذه التغيريات تتطلب تغيريات تقنية وهيكلية عميقة ،فإنها ميكن أن تساعد ،وإن كانت مكلفة،
عىل تعزيز النشاط االقتصادي وخلق فرص العمل.
وأخ ًريا ،يجب أن يكون البحث واالبتكار يف قلب الدينامية التي تخدم القدرة التنافسية للرشكات.
لكن العائق يكمن يف هيئات البحث واملراكز املغربية العاجزة عن مواجهة هذه التحديات ،وضعيفة
التمويل ،إضافة إىل عائق آخر يتمثل يف أننا يف حاجة إىل مجتمع مدين قوي يساير السياسات الوطنية
الطموحة والواقعية؛ إذ ينبغي أن تجمع هذه السياسات جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة ،يف
جهد متوازن بني القصري واملتوسط والطويل ،وتحقق الهدف املزدوج املتمثل يف تحقيق االنتقال الطاقي
مع إيجاد الرثوة وفرص العمل.
39 Jean-Marie Chevalier et al., Les vrais choix (Paris: Editions Odile Jacob, 2013), p. 47.
40 Vaclav Smil, Energy Transitions: History, Requirements, Prospects (Santa Barbara: Praeger Publishers, 2010), p. 105.
41 Jean-Pierre Hauet, Comprendre l'énergie: Pour une transition énergétique responsable (Paris: L'Harmattan, 2014),
p. 42.
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خامتة
يدفع التغري املناخي الذي يهدد الكوكب إىل العمل من دون تأخري لتحقيق االنتقال الطاقي .والواقع أن
املسار الذي كان ُي َّتبع عقو ًدا عدة سيؤدي إىل ارتفاع يف درجة الحرارة يف عام  ،2100ما بني  4و 6درجات
مئوية ،وارتفاع يف مستوى املحيطات ميكن أن يبلغ مرتًا ،والعواقب املرتتبة عىل ذلك بالنسبة إىل املناطق
الساحلية ستكون كارثية .وسينتج من جميع الظواهر البيئية (موجات الحرارة ،والجفاف ،والتصحر يف
املناطق القاحلة ،واألعاصري والفيضانات يف األرايض الرطبة) ،تكاليف مالية واجتامعية باهظة( .((4ولذلك،
فإن انتقال الطاقة هو رضورة مطلقة ،ومهام كانت الغاية التي سيحققها ،فإنه ال ميكن أن يكون إال
ً
عمل طويل األجل.
ملموسا ،فإن البالد ما زالت تواجه
وعىل الرغم من إرادة املغرب القوية يف جعل االنتقال الطاقي واق ًعا
ً
عد ًدا من التحديات الخاصة بتعديالت اإلطار القانوين التي من شأنها تعزيز تدابري االنتقال ،وكيفية
وخصوصا يف الجهد
توفري املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب موارد كافية لتطوير شبكاته،
ً
املنخفض ،وهو رشط أسايس لتحسني قابلية الرصد واألدوات الالزمة إلجراءات نجاعة الطاقة عىل نطاق
واسع .وبالنظر إىل امليزانيات املرصودة بالفعل ملشاريع الطاقات املتجددة ،فإن اإلسرتاتيجية التي ينبغي
اعتامدها لتحديد الوظائف "الذكية" الفعالة من حيث التكلفة ينبغي أن تتكيف مع إسرتاتيجية الطاقة
يف بلد مثل املغرب .وأخ ًرياُ ،يطرح سؤال عن مناذج التعاون والحوكمة التي سيتم وضعها بني الجهات
ً
مستقبل.
الفاعلة العمومية والخاصة يف ميدان العمران
تنعكس دينامية املغرب القوية يف مجال تطوير الطاقات املتجددة واالنتقال الطاقي( ((4عىل استقراره
السيايس وتنميته االقتصادية واالجتامعية والبيئية؛ إذ من شأن ذلك أن يعزز موقف املغرب باعتباره
"مرك ًزا للطاقة" بني أوروبا وأفريقيا والرشق األوسط؛ وهي إسرتاتيجية تتامىش مع إعادة إدماج املغرب
مؤخ ًرا يف االتحاد األفريقي ،وعضويته املنتسبة يف الوكالة الدولية للطاقة.

42 David Ciplet et al., Power in a Warming World: The New Global Politics of Climate Change and the Remaking of
Environmental Inequality (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2015), p. 125.
 43كام يتجىل ذلك ً
مثل من ترتيبه يف املركز الثالث عرش يف قامئة الدول األكرث جاذبية للطاقة املتجددة يف العامل ،وف ًقا ملؤرش جاذبية البلد
للطاقة املتجددة الذي وضعته منظمة إيرنسن يونغ ،وهي واحدة من كربى وكاالت املراجعة املالية ،يف ترشين األول /أكتوبر  ،2016انظر:
Ernst & Young, Renewable Energy Country Attractiveness Index (October 2017), accessed on 31/3/2018, at: https://
goo.gl/HaBXdU
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قاسم حجاج

االسترشاف والحوكمة الطاقية لالنتقال الطاقي السويرسي
2050 يف أفق عام
بعض الدروس املستفادة عرب ًيا

Forecasting and Energy Governance for the Swiss Energy
Transition on the 2050 Horizon

Some Useful Lessons for the Arabs

ٍ
ببطء يف طريق تبنّي إسرتاتيجية مستقبلية وطنية لالنتقال
 تتقدم معظم دول العامل:ملخص
 مايو/ أيار21  ففي. فقد تقدمت بعض الدول يف هذا االتجاه بنجاح يغري باملحاكاة،الطاقي
 عرب االستبيانات العامة،صوت مواطنو دولة سويرسا الكونفدرالية ضمن استفتاء شعبي
ّ ،2017
 يف املئة عىل مرشوع "اإلسرتاتيجية الوطنية الطاقية إىل أفق58  بـ "نعم" بنسبة،واالنتخابات
منوذجا جدي ًرا بالدراسة واالحتذاء عرب ًيا
" متثل هذه التجربة الرائدة لـ "االنتقال الطاقي."2050 عام
ً
 تتناول هذه الورقة عملية وضع، ومن ثم. مع مراعاة الفوارق يف اإلمكانات والسياقات،وعامل ًيا
 ال تجري من دون مقاومات، بوصفها مسألة مركبة ومعقدة للغاية،إسرتاتيجيات االنتقال الطاقي
ٍ
.عقود من االعتامد الكيل عىل املصادر األحفورية
للتغيري عرب
. الدول العربية، سويرسا، الحوكمة الطاقية، االسترشاف اإلسرتاتيجي، االنتقال الطاقي:كلامت مفتاحية
Abstract: Most of the world's countries are stalling in the adoption of a future national
strategy for an energy transition. Some states, however, have made progress to be
emulated. On May 21, 2017, for instance, the citizens of Switzerland voted 58 percent
yes in a referendum on the proposed "National Energy Strategy 2050". This pioneering
experience of energy transition is a model worth studying and emulating on the Arab
and global level, while respecting the different possibilities and contexts. Accordingly,
this paper deals with the process of drawing up an energy transition strategy, taken as
a highly complex matter which cannot take place without resistance to change after
decades of total reliance on fossil-fuel sources.
Keywords: Energy Transition, Strategic Foresight, Energy Governance, Switzerland,
Arab Countries.
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مقدمة
بينام تقدم السلطات العمومية ملعظم دول العامل ر ً
ِجل وتؤخر أخرى يف طريق تب ّني إسرتاتيجية مستقبلية
وطنية لالنتقال الطاقي ،فإن بعض الدول تقدمت يف هذا االتجاه بخطى حثيثة وبنجاحات تغري باملحاكاة .ففي
 21أيار /مايو  ،2017ص ّوت مواطنو دولة سويرسا الكونفدرالية ضمن استفتاء شعبي ،عرب االستبيانات العامة
واالنتخابات ،بـ "نعم" بنسبة  58يف املئة ،عىل مرشوع "اإلسرتاتيجية الوطنية الطاقية إىل أفق عام  ."2050متثل
هذه التجربة الرائدة يف مجال الحوكمة االسترشافية والطاقية التي جمعت بني مسا َري االسترشاف اإلسرتاتيجي
منوذجا جدي ًرا بالدراسة
ومامرسة الحوكمة الطاقية يف وضع أسس السياسة العامة لعملية "االنتقال الطاقي"ً ،
واالحتذاء عرب ًيا وعامل ًيا ،مع مراعاة الفوارق يف اإلمكانات والعوائق والسياقات .ذلك أن عملية وضع إسرتاتيجيات
االنتقال الطاقي مسألة مركبة ومعقدة للغاية ،وهي ال تجري من دون مقاومات للتغيري الذي يشمل السياسات
الطاقية املعتمدة منذ ما يزيد عىل ستني عا ًما ،والتي طاملا اعتمدت عىل املصادر األحفورية والنووية.
وتكتيس التجربة السويرسية يف وضع إسرتاتيجية لالنتقال الطاقي أهميتها عامل ًيا من كونها مخت ًربا عمل ًيا يجدر
محاكاته بذكاء ،خاصة يف الدول الشبيهة بخصائصها باعتبارها دولة قارية صغرية ومفتقرة إىل املوارد الطاقية،
ولكن معتمدة عىل قدراتها العلمية وإمكاناتها والخربات املجتمعية الذاتية ،املرتاكمة عرب التاريخ .كام أن
أهميتها تأيت أيضً ا من نتائج الحوار العلمي واالقتصادي واالجتامعي والسيايس الذي طاملا جمع فاعيل األمة
السويرسية ضمن ورشات النقاش املستمر ،من أجل النظر م ًعا بعلمية ومسؤولية ومشاركة دميقراطية فاعلة،
إىل املستقبل الطاقي الوطني املشرتك.
ومنه تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية :ما معامل الخطة االسترشافية الطاقية لعام  2050املتبناة
يف دولة سويرسا ،من أجل تحقيق انتقال طاقي مدروس وسلس؟ وكيف استخدمت السلطات العمومية
السويرسية بنجاح أساليب الحوكمة من أجل إقناع املواطنني بجدواها؟ وما إمكان االحتذاء بالتجربة االسترشافية
السويرسية يف االنتقال الطاقي عىل مستوى الدول العربية؟ وسنفرتض ،من أجل ذلك ،أن التجربة السويرسية
يف بناء سياسة عامة لالنتقال الطاقي باستخدام ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي الطاقي ،تأيت استجاب ًة ملعايري
الحوكمة الطاقية ،وأنه عىل الرغم من الفوارق الكائنة يف مستويات التطور الصناعي والحضاري وأولوياته يف
الحالتني ،فإنها تجربة جديرة باالحتذاء عرب ًيا.

أول :السياقات والعوامل الدافعة السترشاف االنتقال الطاقي
ً
يف سويرسا
لقد تضافرت عدة عوامل حفزت عىل إطالق سريورة االنتقال الطاقي يف سويرسا؛ إذ انطلق التفكري
الجاد السترشاف مستقبل الطاقة فيها منذ عقود .وقد تبلورت إسرتاتيجية الطاقة لعام  2050يف سويرسا
تدريج ًيا ويف سياقات دافعة عديدة.
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 .1سياق تتايل حوادث املفاعالت النووية و ِ
قدم املحطات النووية السويرسية

إذا كانت كارثة انفجار املفاعل النووي يف مدينة فوكوشيام اليابانية ،إثر تعرضها لزلزال وتسونامي عظي َمني
يف  11آذار /مارس  ،2011متثل بالنسبة إىل السلطات الوطنية والرأي العام يف الدول كافة صدمة عظمى
من زاوية األمن اإليكولوجي الراهن واملستقبيل ،فإن الصدمة كانت بالنسبة إىل السلطات السويرسية
وسائر فاعيل عوامل االقتصاد واملجتمع املدين والهيئات العلمية ،الحدث القطيعة والصدمة املحركة؛ إذ
أصبحت بداية اإلعالن الرسمي والشعبي الشجاع عن إطالق سريورة االنتقال الطاقي يف أفق عام .2050
والواقع أن الصدمة املتعلقة باألمن النووي واإليكولوجي ُبعيد كارثة فوكوشيام اليابانية ليست الوحيدة
بالنسبة إىل سويرسا؛ فتتايل الكوارث النووية املتعلقة باألمن التقني للمفاعالت النووية ،خاصة منها كارثة
انفجار مفاعل تشرينوبل بأوكرانيا السوفياتية ساب ًقا عام  ،1986ثم أخ ًريا وليس آخ ًرا ،التسونامي الذي أىت عىل
مفاعل فوكوشيام عام ً ،2011
فضل عن حوادث املفاعالت النووية املتكررة يف أوروبا يف الجوار السويرسي
كفرنسا ،إضافة إىل التخوفات املتزايدة من تداعيات محتملة لقِدم املفاعالت النووية السويرسية الخمسة التي
بلغت سن الشيخوخة ،وبداية العد التنازيل لتفكيكها ،متهي ًدا لدخول عرص ما بعد الطاقة النووية يف سويرسا.
 .2تتايل الصدمات والصدمات املضادة النفطية وبدايات غروب حضارة

الطاقة األحفورية

مع تحدي تتايل الصدمات النفطية يف الدول املستهلكة للنفط (مثل سويرسا ،وأملانيا ،واليابان) والصدمات
املضادة النفطية للدول املنتجة للنفط ،وذلك منذ السبعينيات إىل اليوم ،تأثرت سويرسا باعتبارها بل ًدا
مستهلكًا للطاقة األحفورية بحالة االستقطاب الجيوسيايس ،الناتجة من احتكار القلة للدول النفطية
النامية املنتجة للنفط (دول أوبك ،وغري أوبك) من جهة ،واحتكار القلة للدول املصنعة املستهلكة
للنفط التي أنشأت "الوكالة الدولية للطاقة" عام  1974إثر الصدمة النفطية األوىل التي اعتمدت عىل
إسرتاتيجيات تنمية بدائل طاقية ،من جهة أخرى.
كام تأثرت سويرسا باملنافسة الرشسة خالل الفرتة  2014-2000بني القوى الصناعية التقليدية الغربية الشاملية
أساسا والقوى الصناعية الصاعدة الرشقية والجنوبية يف عدة مصادر للقوة ،منها مصادر الطاقة التقليدية األحفورية،
ً
مبا فيها تلك املستخرجة بتقنية التصديع األفقي الستخراج الغاز والبرتول الصخري ،Schist Gaz & Oil
ً
فضل عن أهمية الطاقة املنتجة من االندماج النوويً ،
بدل من االنفجار النووي .إال أن األهمية النسبية لهذه
املصادر الطاقية التقليدية امللوثة ،مل تفتأ ترتاجع ،مع استكشاف مصادر للطاقة غري امللوثة وبتقنيات اقتصادية
كالطاقة الشمسية والرياحية واملوجية والبيولوجية (النباتية والنفايات الصناعية واملنزلية).
ومنه ،يتأكد تدريج ًيا أن "االنتقال الطاقي" سريورة جزئية مهمة ضمن سريورة انتقال حضاري ،تاريخي
أساسا إىل منط
عاملي أكرب ،تبرش بتحول البرشية من منط الحضارة املعتمدة طاق ًيا عىل املصادر األحفورية ً
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الحضارة ذات املصادر الطاقية غري األحفورية؛ ومن مصادر الرثوة املادية غري املتجددة وغري املستدامة
إىل مصادر الرثوة املادية وغري املادية املتجددة واملستدامة .كل ذلك دفع نخب عدة دول كسويرسا إىل
استباق إنذار غروب حضارة املحروقات واالستعداد القتناص بشائرها وضامن استمرار مكانتها باعتبارها
دولة صناعية مزدهرة يف حضارة ما بعد املحروقات الصاعدة.
أو هو ،بعبار ٍة أخرى ،تحول ثقايف حضاري كوكبي ينقل البرشية من حالة حضارية عاملية قامئة عىل
محاكاة قرسية وإرادية ملسلامت النموذج الثقايف الحدايث الغريب ،إىل حالة البحث العاملي عن مسلامت
حداثية أو بعد حداثية جديدة؛ ومنه ،التحول الجاري من تثمني مكتسبات الثورات الصناعية السابقة
منذ القرن السابع عرش ،إىل مراجعة أخطائها وإفراطاتها وتزامن سريورة االنتقال نحو ثورات صناعية
ثالثة ورابعة ،قامئة عىل املعارف والتكنولوجيات والطاقات الجديدة واملتجددة(((.
 .3تزايد مؤرشات االختالل املناخي الكوكبي وتتايل قمم املناخ
منذ عام 1992

منذ صدور تقرير نادي روما عام  1970حول حدود النمو ،وتقرير برونتالند األممي حول التنمية
املستدامة عام  ،1987ومع تأكد مؤرشات حدوث االختالالت املناخية كوكب ًيا ،تتالت قمم األرض
واالستدامة واملناخ ،منذ قمة األرض بالربازيل يف عام  ،1992إىل قمم املناخ املتتالية ،وأهمها قمة
كوبنهاغن املناخية األممية يف عام  ،2009وقمة املناخ األممية بباريس يف عام .2016
ويف كل مرة يزداد التأكد ً
شامل وجنو ًبا من حقائق تلك االختالالت البيئية واملناخية ،ممثلة بالفيضانات
واألعاصري والحرائق املدمرة املتكررة؛ والتصحر املتزايد؛ وشح املياه وموجات الجفاف الطويل املدى؛
واملجاعات وأزمة الغذاء؛ واللجوء والهجرة املناخيني داخل البلدان وخارجها؛ والتلوث بكافة أشكاله؛
والعنف الحرضي واألهيل؛ والتضخم املزمن واملتزايد  ...إلخ .وهي مظاهر وآثار ناتجة من عوامل عدة،
منها ،عوملة منط رأساميل استهاليك غري بيئي وغري مستدام ،وعدم تحمل إدارات الرشكات االقتصادية
العامة والخاصة مسؤولياتها يف حامية البيئة وغريها.
 .4التحول الكبري من النسق الدويل "الويستفايل" إىل النسق الدويل
املعومل "ما بعد الويستفايل"

تأثر التحول الكبري املتدرج للنسق الدويل كث ًريا بتداعيات ديناميكية العوملة كونها سريورة موضوعية
تاريخية ومستمرة ،وبتداعيات أزمات العوملة النيوليربالية باعتبارها إرادة لقوى معوملة معينة ،منذ
 1انظر :ميتشيو كاكو ،رؤى مستقبلية :كيف سيغري العلم حياتنا يف القرن الواحد والعرشين ،ترجمة سعد الدين خرفان ،سلسلة عامل
املعرفة ( 270الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،خاصة ص  ،31-30ص .424-417
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آخرها املتمثّلة بأزمة الرهن العقاري يف ترشين األول /أكتوبر 2007؛ تح ّو ٌل يتزامن أيضً ا مع تغري مركز
الرأساملية العاملية من البلدان الصناعية األوروبية األصل ،إىل البلدان الصاعدة يف الرشق اآلسيوي
واملحيط الهادئ؛ أي تحول غري مكتمل حال ًيا من النسق الدويل األحادي القطبية إىل النسق الدويل املعومل
املتعدد األقطاب؛ أي إنه عىل صفيح ساخن من التوترات والرهانات الجيوسياسية والجيوسرتاتيجية
والجيو اقتصادية والجيوثقافية املتتالية واملتسارعة.
ومنه ،تفسري ما نشهده من تنافس بني القوى الصناعية الكالسيكية والقوى الصناعية الصاعدة يف افتكاك
حاالت احتكار القلة وضامن حصص مربحة ألجيالها يف األسواق الناشئة لتكنولوجيات الطاقة الجديدة
واملتجددة ،وكسب قصب السبق يف وضع معايري التكنولوجيات والترشيعات لهذا االنتقال الطاقي املؤمل
والواعد يف الوقت نفسه.

ثانيًا :مفهوم االنتقال الطاقي ووقفات عند سريورات انتقال
طاقي وطنية رائدة
تأيت سريورة االنتقال الطاقي العاملية الراهنة يف سياق تحول حضاري عظيم يؤسس إلطار معريف ،أو
يف "بارادايم" جديد ناظم لفلسفة النظر إىل املعضلة الطاقية الخاصة بالحضارة الكوكبية املستقبلية
ومنهجيتها ،بغض النظر عن اختالف مستويات املسؤولية والقدرة لدى الدول املختلفة عىل رضورة بدء
التغيري اآلن ،وليس غ ًدا.
ليعب يف العقود الثالثة التالية عن
فقد بدأ منذ عام  1980تداول مفهوم االنتقال الطاقي يف أملانيا والنمساّ ،
إسرتاتيجيات وسياسات وبرامج متكاملة لتحول تنموي جديد تجري محاكاته عامل ًيا ،ابتدا ًء من حلقة االستثامر
والبحث العلمي واالبتكار التكنولوجي واإلنتاج الطاقي ،وعرب حلقة التخزين والتوزيع ،فحلقة االستهالك الطاقي.
ويشري مفهوم االنتقال الطاقي إىل اتجاه السياسات والسلوكيات االستثامرية واالستهالكية العمومية
والخاصة ،نحو االنخراط التدريجي يف سريورة إقامة نظام طاقي وطني وكوكبي مستدام ،غري ممركز
أساسا عىل استخدام الطاقات املتجددة .إنه مفهوم إجرايئ ُيستخدم بحسب
ومنصف ،وهو نظام يعتمد ً
طبيعة العوامل املتحكمة يف بنية النظام الطاقي لكل بلد ،للداللة عىل إرادة دميقراطية تشاركية للتخيل
التدريجي فالكيل عن االعتامد عىل املصادر الطاقية األحفورية والنووية أو أحدهام عىل األقل ،مع تنمية
املصادر الطاقية الجديدة واملتجددة ،اآلمنة اقتصاد ًيا وإيكولوج ًيا وصح ًيا وجيوسياس ًيا ،مرفقة بإجراءات
لزيادة الفاعلية الطاقية وترشيد االستهالك الطاقي ،وتحقيق حالة من الالمركزية والتوازن بني األبعاد
اإليكولوجية واملناخية واالقتصادية واالجتامعية ،املفضية إىل تحقيق حالة تنموية بديلة تأخذ معنى
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"التنمية املستدامة" ،أو "التنمية الخرضاء" ،خاصة فيام يتعلق بحل معضلة التزود اآلمن والدائم بالطاقة
وتلبية حاجات االستخدامات املنزلية والصناعية والحرضية عىل السواء ،ومنه :التقليل من حالة التبعية
الوطنية طاق ًيا ،وزيادة القدرة التنافسية بتخفيض الفاتورة الطاقية .ومنه أيضً ا ،زيادة الوعي املواطني
والحكومي برضورة التخفيف من آثار "البصمة اإليكولوجية" عىل التوازنات اإليكولوجية واملناخية
واالقتصادية االجتامعية لكوكبنا  -الوطن؛ ولذلك تسمى أيضً ا سريورة "انتقال طاقي وإيكولوجي"(((.
يف هذا السياق الحضاري الوطني والكوكبي املعومل ،بدأت تتشكل يف أكرث من بلد صناعي ونا ٍم استجابات
إيجابية متفاوتة الوترية واإلرادة السياسية والفاعلية التقنية واالقتصادية ملواجهة تداعيات االختالالت املناخية
أساسا بالنمط األحفوري والنووي للتنمية الطاقية املهيمن عامل ًيا ،مرو ًرا بنقاشات
واإليكولوجية املرتبطة ً
ومفاوضات شاقة بني القوى السياسية والنقابية وعامل األعامل وفواعل املجتمع املدين ،التي مثّلت ضغوطات
لوبياتها ومطالب تظاهراتها ومقرتحات عرائضها واستفتاءات مواطنيها ديناميكية مجتمعية غنية بالدروس.
منوذجا رائ ًدا وجدي ًرا بالدراسة واإلفادة من دروسه ،ألنه يبدو مخت ًربا عمل ًيا متقد ًما
فالنموذج األملاين يعد
ً
يف مجال سريورة االنتقال الطاقي .فقد انطلق بوصفه تصورات منذ عام  ،1980وتأ ّكد كونه إرادة سياسية
وتنموية ميدانية منذ عام  ،1990خالل حكم املستشارين كوهل ورشودر ومريكل عىل التوايل ،عندما
اتخذت قرارات إسرتاتيجية للخروج التدريجي املزدوج من الطاقة النووية واألحفورية .ويف املقابل،
منوذجا طاق ًيا
جرى تب ّني منوذج املزيج الطاقي (فحمي وغازي وشميس وبيولوجي ورياحي) باعتباره
ً
انتقال ًيا ،زادت وترية العمل به ُبعيد كارثة فوكوشيام عام  .2011فقد كانت الطاقة الكهربائية املنتجة من
املفاعالت النووية متثل عام  2010نحو  27يف املئة ،لتصل عام  2016بعد تطبيق اإلجراءات التشجيعية
للطاقات البديلة إىل  13يف املئة مع التكفل املايل والتقني الصعب بتكاليف تفكيك املفاعالت وتخزين
نفاياتها الضارة ،مع السعي لتخفيض استخدام طاقة الفحم بالتفاوض مع النقابات املتخوفة عىل مناصب
الشغل املهددة ،مع إنشاء صندوق مايل يتوىل متويل اإلجراءات االنتقالية .ومنه ،أصبحت الطاقات
املتجددة متثل عام  2016نحو  29.5يف املئة من إجاميل الطاقة الكهربائية املنتجة ،مع استهداف تحقيق
نسبة  45يف املئة يف أفق عام  2025فقط ،ملتزمة وفق اتفاقية باريس املناخية ،بتخفيض يصل إىل نسبة
 40يف املئة من حجم انبعاثات غازية كربونية يف أفق عام  ،2020و 90يف املئة يف أفق عام .(((2050
"2 Cf. "Transition énergétique: définition, enjeux et défis de la transition énergétique en France et dans le monde,
E-RSE, accessed on 28/3/2018, at: https://goo.gl/6ftAAu; "Transition Énergétique," Novethic, accessed on 28/3/2018, at:
https://goo.gl/sEV1jR; "Qu'appelle - t - on exactement la 'transition énergétique'?" Sortir du nucléaire (Octobre 2014),
accessed on 28/3/2018, at: https://goo.gl/BfjtiD
 3للمزيد بخصوص ملف مقارن عن تجارب االنتقال الطاقي يف أملانيا واليابان وفرنسا وتايلند وغريها ،انظر:
Cécile Désaunay, "Introduction du dossier sur la transition électrique," Futuribles, 8/9/2017, accessed on 28/3/2018,
at: https://goo.gl/ozHTXo; Michel Colombier, "Transition du secteur électrique et décarbonation de l'économie
française," Futuribles, 7/9/2017, accessed on 28/3/2018, at: https://goo.gl/8dhU7r
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ً
فضل عن النموذج األملاين ،تجدر اإلشارة أيضً ا إىل النموذج الياباين الذي يعد تسونامي عام  2011وتداعياته
األمنية اإليكولوجية والطاقية نقط ًة فاصلة ،بني ما قبل كارثة فوكوشيام وما بعدها ،إذ بدأت التوجهات
العامة للسياسة الطاقية تنقلب رأسًا عىل عقب ،لتنقل البلد تدريج ًيا ،بفضل القاعدة البحثية املختربية،
من الطاقة النووية بالكامل إىل الطاقة املتجددة بالكامل .ففي عام  ،2010كانت اإلسرتاتيجية اليابانية
لعام  2030عازمة عىل النقيض من الوضع التايل لعام  ،2011تسعى لبناء  9مفاعالت نووية إىل أفق عام
 ،2020و 14أخرى يف أفق عام  ،2030لتغطية  50يف املئة من حاجاتها الطاقية ،لحل معضلة التبعية
الطاقية للخارج ،وذلك يف ظل تصاعد أسعار النفط يف األسواق العاملية؛ بسبب النهم الصيني والنزاعات
الجيوسياسية حوله .فقبل عام  ،2011كانت الطاقة املنتجة من املصادر املتجددة متثل  8يف املئة فحسب
من الطاقة املنتجة يف البلد ،بينام متثل الطاقة النووية  30يف املئة ،ومن النفط  42.5يف املئة ،والباقي
منتج من الفحم والغاز املسال .ولكن منذ آب /أغسطس  2011أقرت السلطات اليابانية ترشي ًعا لتنمية
الطاقات الخرضاء النظيفة واآلمنة ،الشمسية والرياحية ،مؤسس ًة إلسرتاتيجية املزيج الطاقي املتعدد
املصادر ،مستهدفة إنتاج  20يف املئة من إجاميل الحاجات الطاقية لليابان يف أفق عام  2020من املصادر
الخرضاء ،مع تركيب  10ماليني لوحة شمسية عىل أسطح املنازل والعامرات يف أفق عام  .2030ومع أن
ً
مفاعل نوو ًيا ،متمرك ًزا يف  18موق ًعا ،فقد أذنت السلطات ،بسبب رفض رؤساء البلديات
اليابان متلك 54
وتنامي تخوف املواطن الياباين ،بتشغيل  3مفاعالت بنسبة  100يف املئة من طاقتها اإلجاملية ،مع التوقيف
النهايئ عن الخدمة لـ  15منها ،بينام أجلت تشغيل  36منها .ويف متوز /يوليو  ،2015ومتاش ًيا مع التزامات
اتفاقية باريس حول املناخ العاملي ،أقرت حكومة شينزو آيب إسرتاتيجية تستهدف تخفيض االستهالك الكيل
للطاقة بنسبة  15يف املئة ،خاصة الطاقات املنتجة من املصادر غري اآلمنة ،برفع الفاعلية الطاقية إىل  35يف
املئة ،وغريها من اإلجراءات التشجيعية الجديدة للتوجه نحو الطاقات البديلة(((.
ويف فرنسا ،وهي القوة الطاقية النووية الثالثة يف العامل ،ويف ظرف اقتصادي انتقايل متأزم يتميز بتنامي
العجز يف التوازنات االقتصادية الكربى خالل الفرتة  ،2018-2008تم إقرار قانون اسمه "قانون االنتقال
الطاقي والتنمية الخرضاء" يف أفق عام  ،2050بتاريخ  17آب /أغسطس  .2015ويتضمن مثانية أهداف
إسرتاتيجية يراد تحقيقها؛ هي التقليل من االنبعاثات الغازية الكربونية عىل أربع مراحل ،والتقليل من
االستهالك الطاقي من املصادر األحفورية بنسبة  30يف املئة من حالتها عام  ،2012ورفع نسبة االستهالك
من الطاقات املتجددة املصدر بنسبة  30يف املئة عام  ،2030والتخفيض من االعتامد عىل الطاقة
الكهربائية ذات املصدر النووي إىل  50يف املئة يف أفق عام  ،2025وزيادة جودة البناءات للتقليل من
استهالك الطاقة ،والكفاح ضد الهشاشة الطاقية وتأكيد الحق يف الوصول إىل املصادر الطاقية النظيفة
جميعها من دون تكاليف باهظة ،وأخ ًريا التقليل من إطالق النفايات املختلفة(((.
4 Ibid.
5 Ibid.
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وتندرج ،يف االتجاه نفسه تجارب دولية عديدة أخرى؛ فقد ص ّوت اإليطاليون يف عهد بريلسكوين ملصلحة
التخيل عن النووي منذ عام ُ ،1987بعيد كارثة تشرينوبل؛ ثم تأكد ذلك يف استفتاء عام  ،2011بنسبة
 95يف املئة .أما النمسا فقد قررت التخيل عن الطاقة النووية منذ عام  ،1978ومنعت رشكاتها منذ عام
 2012من استرياد الطاقة النووية من الخارج يف أفق عام  .(((2015كام اتخذت الدمنارك تحقيق نسبة
 100يف املئة طاقة بديلة يف أفق عام .(((2050
وباملثل ،شهدت سويرسا إثر صدمة فوكوشيام النووية سلسلة من عواصف األفكار التقييمية النقدية والتقوميية
للوضع الطاقي القائم ،وذلك ضمن ورشات استرشافية متعددة التخصصات والفاعلني للنظر يف املآالت القريبة
واملتوسطة والطويلة اآلماد للتنمية الطاقية الوطنية املعوملة .ولوضع إسرتاتيجية طاقية متتد إىل عام ،2050
شاركت الحكومة الكونفدرالية مجموعة من الكفاءات السويرسية ،انصهرت ضمن ديناميكية كانت قد بادرت
إليها منذ عام " ،2007جمعية الحوار الثاليث حول طاقة سويرسا"  ،(((Energie Trialog Schweiz, ETSالتي
تأسست بهدف رئيس يتمثل بـ "تطوير رافعات لسياسة طاقية مستدامة وتنافسية" .وتقوم فكرة "خلية
التفكري" أو "الثينك ثانك" هذه عىل إيجاد فضاء للحوار الثاليث األبعاد والفاعلني ،حوار يشيد عىل أرضية
الوضعية الراهنة للمعارف العلمية التي ينتجها بطريقة مهنية ممثلو العلم واملجتمع املدين والرشكات
االقتصادية .ولذلك انطلق "الحوار الثاليث حول طاقة سويرسا" فعل ًيا عام  ،2008جام ًعا بني أهل العلم
ممثلني بالخرباء الدوليني والوطنيني ،وأهل االقتصاد ممثلني مبديري الرشكات واالتحادات املهنية ،وأهل
املجتمع املدين والسيايس ممثلني برجال السياسة وكوادر اإلدارة وخرباء املنظامت غري الحكومية .وقد شارك
يف العمل التفكريي االسترشايف  180شخصية ،فأدىل كل بطريقته وبعلمه وبخربته يف وثيقة علمية عملية
أساسا ملبادرة الحكومة والربملان السويرس َّيني بقانون "إسرتاتيجية الطاقة لعام "2050
مرجعية ،أصبحت ً
الذي ُطرح موضوعه عىل الشعب السويرسي ،ليتحاور ً
رسا عن
طويل بشأنه بني مؤيد ومعارض ،مستف ً
أخيا يف شأنها يف  21أيار /مايو .2017
جدواها وكلفتها وآلياتها ومآالتها ،ثم استفتي ً
وعىل الرغم من أن ديناميكية التفكري االسترشايف يف االنتقال الطاقي قد انطلقت يف سويرسا منذ عام
زخم متسار ًعا ومكث ًفا بسبب الحدث الدويل املحركً ،
 ،2008فإنها أخذت ً
ممثل برتدد األصداء اإلنسانية
6 Ibid.
 7ملزيد من التفصيل بخصوص "التجربة الدمناركية" التي تخطّط للخروج كليًا من الطاقة األحفورية بحلول عام  ،2050انظر :وكالة
الطاقة الدمناركية" ،سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و ،"2050استرشاف ،العدد  ،)2016( 1ص  .291-283وال شك يف أنّ التوقف
عند النامذج الصينية واألمريكية والقطرية واإلماراتية والتايلندية واملغربية ،وغريها ،جدير باملقاربة العلمية ومقارنة إسرتاتيجياتها الخاصة
باالنتقال الطاقي ،لالستفادة من النجاحات واملقاومات املسجلة فيهم.
 8حملت  16هيئة من الهيئات الحكومية الكونفدرالية الكانتونية والخاصة من عامل األعامل ومن املنظامت غري الحكومية للمجتمع
املدين ومن الهيئات العلمية األكادميية كجامعتي لوزان وجنيف مرشوع "جمعية الحوار الثاليث حول طاقة سويرسا" .وللمزيد عن الجمعية
وعن أعاملها ،انظر:
https://goo.gl/i1cguE
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واإليكولوجية العابرة للحدود الوطنية لكارثة فوكوشيام النووية خالل 2011؛ فكان فحوى القرار
السيايس للحكومة الكونفدرالية يف السنة نفسها" :التوقف تدريج ًيا عن إنتاج الطاقة الكهربائية من
املصادر النووية ،والبدء يف االنتقال الطاقي بتنمية مصادر الطاقات الجديدة واملتجددة" .ومن ثم ،تربز
أهمية التعرف إىل فحوى هذه اإلسرتاتيجية الطاقية يف سويرسا.

ثالثًا :معامل اإلسرتاتيجية املستقبلية لالنتقال الطاقي يف
سويرسا ألفق عام 2050
ً
رشوطا كثرية؛ منها توافر املعرفة والخربة واملنهجية
معروف لدى املتخصصني أن للدراسات املستقبلية
واملعلومات ،والتفكري الحر ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،والقرار السيايس .كام أنها تتطلب ممن يتصدى
لها أن يكون ،بحسب العامل املستقبيل الفرنيس املعارص ميشال غودي((( ،ذا نظر منهجي ،استباقي،
طويل املدى ،واسع ،شامل ،عميق ،تشاريك ،إنساين ،متمرد ،ناقد ،مخاطر ،وأخ ًريا ،ب ّناء ملشاريع تغيريية
عملية .ومبا أن العمل االسترشايف املحرتف هو عمل جامعي وتراكمي ،ومن خالل االطالع عىل التجربة
السويرسية مع بناء "إسرتاتيجية الطاقة لعام  "2050نستقرئ مدى استيفائها رشوطه املوضوعية.
مام يتفق عليه دارسو العلوم السياسية والدستورية واألمنية واإلدارية أن األجهزة الحكومية املركزية يف
البلدان جميعها هي من يتوىل رسم السياسات العامة املتعلقة بالقطاعات جميعها وفق تقاليد مؤسسية
متفاوتة يف مستوى تطور صياغتها العلمية وحوكمتها املواطنية ،ويف مدى فاعلية تنفيذها عىل أرض الواقع.
ولكن من مميزات البلدان املتقدمة أنها تسند املهامت التي تتطلب جه ًدا تفكري ًيا علم ًيا إىل الهيئات الخبرية؛
وذلك متاش ًيا مع أصل أن تكون مهنة السياسة ومهنة االسترشاف يف حالة تكامل ،وذلك يف مصلحة االثنني.
كام أن األصل أن السياسة تنشد اإلتيان بجديد يف مستقبل األيام ،أي تحمل مرشو ًعا تغيري ًيا .وباملثل،
يستهدف الفعل االسترشايف الكشف عن تنوع تلك املستقبالت واملشاريع ،ومدى احتاملية تحقق كل
منها( ،((1ولكن من دون التزام ومسؤولية سياس َّيني مبارشين ،تجاه الرأي العام املواطني .ومن أهم السياسات
العامة القطاعية يف أي بلد يف التاريخ هي سياسة الطاقة واألمن الطاقي ،فالطاقة عصب الحياة ً
سلم وحر ًبا،
ومن أهدافها األساسية :تأمني التزود بالطاقة واألمن التقني واحرتام البيئة والفاعلية االقتصادية(.((1
9 Michel Godet et al. (eds.), "L'Economie en questions," Emission sur Radio France Culture (Décembre 2007).
"10 Jacques De Courson, "Politique et Prospective, ou ce que les hommes politiques m'ont appris sur la prospective,
Revue Futuribles, no. 361 (Mars 2010), pp. 57-58.
11 Olivier Meile, "Stratégie énergétique 2050: Un bref portrait," Office Fédéral de l'énergie OFEN, accessed on
28/3/2018, at: https://goo.gl/6TrSKq
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بداية ،انطلقت سريورة االسترشاف الطاقي السويرسي من مبادرة تصدت لها "جمعية الحوار الثاليث
حول طاقة سويرسا" ،فانطلقت من ترشيح موضوعي للواقع الوطني والدويل الراهن عام ،2008
مستهدفة باالسترشاف اإلسرتاتيجي (استرشاف ،وتخطيط إسرتاتيجي) األزمنة االسترشافية املبارشة
والقريبة واملتوسطة والطويلة اآلماد ،يف آفاق أعوام  2017و 2020و 2035و.2050
ومن أبجديات ترشيح الوضع الراهن السويرسي االعرتاف بأن دولة سويرسا بلد صناعي متقدم ،لكنه،
أيضً ا ،صغري وفقري يف املوارد األولية وشديد االندماج يف االقتصاد العاملي ،أي شديد التأثر بتقلبات أسواق
الطاقة ،شأنها يف ذلك شأن اقتصادات الدول الشديدة االنفتاح عىل السوق الخارجية تصدي ًرا واستريا ًدا
أو هام م ًعا .ويتوقف اإلبقاء عىل االزدهار الحايل للشعب السويرسي عىل ضامن السبل املثىل للتزود
الطاقي املؤكد خالل العقود الثالثة واألربعة القادمة .بينام يواجه البلد تحديني شاملني وكبريين ميكن أن
يجهزا عىل الوضعية التنموية الراهنة اإليجابية التي تنطلق سويرسا منها بتفاؤل نحو املستقبل.
ومبا أن الطلب الكيل عىل الطاقة سيزداد يف العقود القادمة؛ ألن عدد سكان العامل مل يفتأ يتزايد ،فإن
مستوى استهالك الطاقة سريتفع مبعنى مطلق وبالنسبة إىل كل فرد؛ لذلك سينتج من ذلك حالة تنافسية
صعبة يف مجال التزود بالطاقة ،وهذا بغض النظر عن الرتاجع الحايل املوقوت يف الطلب واألسعار.
وموازا ًة مع ذلك ،ميثل االحرتار املناخي مخاطر كربى إيكولوجية واقتصادية واجتامعية وأمنية .ومبا
أن القرارات حول السياسات الطاقية عىل املستوى الدويل سيكون لها أثر مبارش يف السياسة الطاقية
السويرسية ،فإن السياسة الطاقية هي أيضً ا سياسة مناخية واقتصادية واجتامعية عىل السواء(.((1
وعىل اعتبار أن سويرسا ليست جزيرة ،فقد كان عليها أن تضع يف الحسبان حالة العوملة واالعتامدات
املتبادلة ،مبخاطرها وفرصها( .((1وبالنظر إىل هذه الوضعية الراهنة ،فقد رأت "جمعية الحوار الثاليث حول
طاقة سويرسا" أن الحوار حول السياسة الطاقية كان يجري يف أطر ضيقة ج ًدا ،وأنه ال يتخذ منظو ًرا ً
شامل
للنظام الطاقي ،وأن املصالح الخاصة املحدودة ،املركزة عىل اآلجال القصرية ،تهيمن عىل النظر إىل الحلول
البعيدة املدى .ولذلك بنت الجمعية خالل الفرتة  ،2017-2008بالرشاكة مع األجهزة الفدرالية الحكومية
وسلطات بعض الكانتونات ،إجام ًعا نسب ًيا كاف ًيا حول األهداف التي ينبغي الرتكيز عليها يف أفق أعوام 2017
و 2020و 2035و .2050وقد ع ّدت "جمعية الحوار الثاليث حول طاقة سويرسا" الحديث عن هذه اإلسرتاتيجية
يعني العمل عىل القيام بتعديل معترب للنظام الطاقي السويرسي الراهن املوروث منذ عدة عقود.
12 Trialogue Energie Suisse, Stratégie énergétique 2050: Impulsions pour la politique énergétique suisse (Zurich:
Trialogue Energie Suisse, 2009), accessed on 28/3/2018, at: https://goo.gl/yNwwYm
 13قاسم حجاج" ،أثر الحجم عىل األداء املتميز يف ظل العوملة :دراسة حالة الدول الصغرية" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد 166
(ترشين األول /أكتوبر .)2006
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متثل الوضعية الراهنة ،إ ًذا ،تحد ًيا كب ًريا للجميع ،وتتطلب استجابة مكافئة تتمثل يف نظر الجمعية
بالبدء الفوري بـ "إصالح وتعديل عميق للنظام الطاقي" السويرسي الذي يبدو غري قابل للدميومة.
ومن أجل االستجابة للتحديات الشاملة ،وجهت الجمعية إىل رضورة املزاوجة عىل نحو واسع بني النمو
االقتصادي واالستهالك الطاقي ،مع تخفيض االنبعاثات الكربونية لثاين أكسيد الكربون  ،CO2الناتجة من
النظام الطاقي السويرسي الراهن ،وأنه ال بد من اعتامد سياسة طاقية جديدة من أجل إفادة األجيال
املستقبلية من إطار نوعي عالٍ للحياة .ولتحقيق ذلك ال بد من بلورة رؤية طويلة املدى ،وال بد من
أهداف أو مؤرشات قابلة للقياس عىل املدى املتوسط وتدابري فعالة عىل املدى القريب.
ومن هنا ،كان ال بد لورشات االسترشاف الطاقي السويرسية ،قبل أن تضع سيناريوهاتها املستقبلية ،من
العودة إىل تاريخ اإلنتاج واالستهالك الطاق ّيني يف سويرسا منذ ما قبل الحرب العاملية األوىل (،)2008‑1910
وعرب الرتكيز عىل العوامل الطاقية املختلفة ،مستخرجة االتجاهات التاريخية الثقيلة لإلنتاج واالسترياد
واالستهالك الطاقي السويرسي .فقد تضاعف استهالك سويرسا من الطاقة تضاع ًفا كب ًريا بعد الحرب
العاملية الثانية ،إىل أن أصبحت عملية التزود بالطاقة ،حال ًيا ،تعتمد يف  68يف املئة منها عىل الطاقات
األحفورية .وخالل األعوام األخرية متكنت سويرسا من ضبط استقرار االستهالك ،ولكن بدأ اتجاه تصاعدي
الستهالك الطاقة يعود من جديد .فقد تطور منو استهالك الطاقة يف سويرسا خالل الفرتة 2008-1910
بحسب مصادرها األساسية عىل النحو التايل:
ö öمنو استهالك الطاقة الكهرومائية بـ  23.5يف املئة.
ö öمنو استهالك الطاقة الغازية بـ  12.3يف املئة.
ö öمنو استهالك البنزين األحفوري بـ  33.1يف املئة.
ö öمنو استهالك البرتول بـ  22يف املئة.
ö öوبنسب أقل ،منا استهالك الطاقة الفحمية واملستخلصة من النفايات الصناعية والخشب
 ...إلخ(.((1
ويف ضوء هذا الترشيح للوضع الطاقي التاريخي والراهن يف سويرسا والعامل ،ومن أجل بناء
سيناريوهات املستقبل الطاقي لسويرسا ألفق عام  ،2050انطلق واضعو إسرتاتيجية االنتقال الطاقي من
فرضيتني أساسيتني مفادهام:
ö öأن التطورات التقنية الرضورية إلنتاج تكنولوجيات مفتاحية يف هذا املجال ،أضحت متوافرة.
ö öأن االنتقال الطاقي سيحصل يف إطار سياسة طاقية ومناخية منسقة عىل املستوى الدويل؛ أي
إنها افرتضت أن الدول جمي ًعا ستنتهج السياسة الطاقية نفسها التي تنتهجها سويرسا.
14 Stratégie énergétique 2050.
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ومنه ،بنت الدراسة االسترشافية سيناريوهني كبريين ،يتضمن الثاين منهام ثالثة سيناريوهات فرعية
ملستقبالت السياسة الطاقية واملناخية لسويرسا ،وهي باختصار ،ومن دون أن نأيت عىل بعض الدراسات
الناقدة لها( ،((1عىل النحو التايل:
 .1سيناريو "مواصلة السياسة الطاقية الراهنة" ،أو سيناريو مواصلة
تطبيق اتفاق كوبنهاغن (السيناريو االتجاهي)

(((1

وهو سيناريو اع ُتمد قبل اعتامد إسرتاتيجية االنتقال الطاقي لعام  .2050التزمت سويرسا بإرادة ذاتية مببدأ
تخفيض بنسبة  23يف املئة من نسب الغازات الدفيئة لثاين أكسيد الكربون نسب ًة إىل مستواها لعام  .2000ويتطابق
هذا السيناريو مع فلسفة السياسة املناخية املنتهجة بحسب القانون املعدل حول ثاين أكسيد الكربون(.((1
 .2سيناريو السياسة الطاقية الجديدة (السيناريو اإلصالحي)

وهو سيناريو فرض رضيبة مرتفعة عىل انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون؛ وهو يتفرع بدوره إىل ثالثة
سيناريوهات ،هي:
 15عىل سبيل املثال ال الحرص ،قام الباحثان االقتصاديان بيرت إيغر وسريغي نيغاي ،بدراسة نقدية للدراسة التي استندت إليها الحكومة
الكونفدرالية السويرسية يف بناء "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ،"2050وذلك بطلب من منظمة "اقتصاد سويرسا"  .Economiesuisseوهي جديرة
باالطالع ،خاصة من زاوية نقدها لألسس املنهجية واملعرفية واملنطقية التي بنيت عليها الدراسات العلمية التي استندت بدورها إليها الحكومة
الكونفدرالية يف صوغ "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ،"2050وقد ع ّد الباحثان هذه اإلسرتاتيجية إسرتاتيجي ًة تستند إىل فرضيتني غري سليمتني واقع ًيا:
األوىل مفادها أنّ التطورات التقنية الرضورية إلنتاج تكنولوجيات مفتاحية يف هذا املجال أضحت متوافرة بقدر معقول اقتصاد ًيا .والثانية أنّ
منوذجا توازن ًيا الختبار
االنتقال الطاقي سيحصل يف إطار سياسة طاقية ومناخية منسقة عىل املستوى الدويل .كام قدمت دراسة إيغر ونيغاي
ً
اآلثار االقتصادية لـ "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ،"2050سواء عىل آثارها يف متوسط دخل الفرد السويرسي أو يف مستوى التشغيل والبطالة أو
يف مستوى القدرة التنافسية ،متخذة سنة  2000سنة مرجعية ،واضعة مصفوفة الختبار عالقة كل سيناريو من السيناريوهات األربعةً ،
أول يف
فارسا وحيدًا يف معركة االنتقال الطاقي ،ثم يف حالة وجود تنسيق دويل يف إطار معاهدة كوبنهاغن املناخية األممية غري
حالة وجود سويرسا ً
امللزمة لعام ( 2009ال معاهدة باريس  ،)2016ثم يف حالة وجود تنسيق دويل حول فرض رضيبة الكربون توازي النسب املفروضة يف سويرسا:
Economie suisse, "Etude sur la stratégie énergétique 2050: La compétitivité en danger," Dossier Politique, no. 3 (30 Janvier
2013), accessed on 28/3/2018, at: https://goo.gl/f8afUk; Peter H. Egger & Sergey Nigai, "Energy Reform in Switzerland: A
Quantification of Carbon Taxation and Nuclear Energy Substitution Effects," KOF Working Papers, KOF Swiss Economic
Institute, ETH Zurich Foundation, no. 327 (January 2013), accessed on 28/3/2018, at: https://goo.gl/XjrHFX
 16انعقدت معاهدة كوبنهاغن املناخية األممية غري امللزمة يف  19كانون األول /ديسمرب  .2009وتدعم املعاهدة مبدأ "مسؤوليات
مشرتكة لكن مختلفة" الذي وضعته اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول التغري املناخي وبروتوكول كيوتو ،إجراءات خفض االنبعاثات عىل
نحو إجباري بالنسبة إىل الدول املتقدمة ،وعمل تطوعي من جانب الدول النامية ،وتضمنت تواف ًقا كب ًريا بشأن القضايا الرئيسة ألهداف
خفض االنبعاثات العاملية الطويلة األجل والتمويل ،والدعم التكنولوجي والشفافية .ونصت املعاهدة عىل أن االرتفاع يف درجة حرارة العامل
يجب أن يكون أقل من درجتني مئويتني ،وأن الدول املتقدمة يجب أن تلتزم بهدف تخصيص  100مليار دوالر أمرييك عىل نحو مشرتك كل
عام حتى عام  2020من أجل تلبية حاجات الدول النامية .انظر" :مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي يصدر اتفاقية كوبنهاجن" ،صحيفة
الشعب (الصني) ،2009/12/21 ،شوهد يف  ،2018/3/28يف:
https://goo.gl/uapWvT
17 "Etude sur la stratégie," p. 2.
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أ .السيناريو الثاين (س2أ)

(((1

أي سيناريو فرض رضيبة مقدرة بـ  1140فرن ًكا سويرس ًيا /طن واحد من غاز ثاين أكسيد الكربون ،وذلك
بعد عام  .2020ويعفى من تلك الرضيبة نحو  50موق ًعا إنتاج ًيا ذات انبعاثات كثيفة من غاز ثاين أكسيد
الكربون (أي نحو  8يف املئة من االنبعاثات الكربونية السويرسية) ،التي ستفرض عليها رضائب تصل
إىل  70يورو عىل كل طن واحد ،وذلك لعالقات تلك املواقع اإلنتاجية بالنظام األورويب لتبادل شهادات
السالمة املناخية  .EU - ETSوهذا السيناريو يتطابق مع املرحلة الثانية لإلسرتاتيجية الطاقية لعام
 ،2050التي اعتمدها املجلس الكونفدرايل ،ولكن من دون الخروج الكيل من حالة اإلنتاج الطاقي النووي.
ب .السيناريو الثاين (س2ب)

وهو سيناريو التخيل التدريجي عن الطاقة النووية ،وتعويضها بالغاز الطبيعي ،وهذا السيناريو مشابه
للسيناريو الثاين (2أ) ،إذ ستعوض الطاقة النووية املنتجة يف سويرسا باملحطات الطاقية املنتجة من الغاز
الطبيعي ،ولكن االنبعاثات الكربونية تظل متصاعدة .وإن حدث أن ظلت السياسة الطاقية من دون
تعديل ،فستكون النتيجة حدوث ارتفاع كبري للتكاليف الطاقية .والواقع أن هذا السيناريو يتطابق مع
السيناريو الثالث املسمى "السيناريو 2ج األحفوري – املمركز" ،Scénario C Fossile - Centralisé
من بني سيناريوهات "السياسة الطاقية الجديدة" ،التي وضعت حساباتها الكونفدرالية(.((1
ج .السيناريو الثاين (س2ج)

وهو سيناريو التخيل التدريجي عن الطاقة النووية ،مع تعويضها بطاقة الغاز الطبيعي والطاقات
املتجددة ،وهو سيناريو مشابه للسيناريو الثاين (2ب)؛ إذ تضاف إىل التكاليف السابقة تلك التي
تتعلق بعمليات الربط بالطاقات املتجددة .ويتطابق هذا السيناريو مع السيناريو األحفوري املمركز
وسيناريو الطاقات املتجددة(.((2
بعد هذا الترشيح التاريخي والراهن للوضعية الطاقية يف سويرسا الحديثة واملعارصة ،وبعد أن
انتهت "ورشات االسترشاف" من وضع السيناريوهات الطاقية املستقبلية ،رشعت "ورشات التخطيط
اإلسرتاتيجي" يف بناء أربعة أهداف كربى لـ "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ،"2050وهي مواصلة إغناء فرص
ازدهار املجتمع وضامن نوعية حياة عالية لألجيال الحارضة واملستقبلية ،وضامن إتاحية للطاقة وإيصالها
18 Ibid.
19 Ibid., p. 3.
20 Ibid.
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واستخدامها استخدا ًما ً
فعال ورشي ًدا ،وحامية البيئة واملناخ وتفادي اآلثار السلبية يف البيئة واإلنسان،
وتقوية تنافسية االقتصاد السويرسي(.((2
وهي متثل ،يف الوقت نفسه ،األركان األربعة لالستدامة ،ممثل ًة بـ "التنافسية" ،و"حامية البيئة واملناخ"،
و"ضامن نوعية عالية للحياة" ،و"إغناء الفرص االجتامعية" .ولتحقيق تلك األركان األربعة لالستدامة
استخرج املخططون منها مثانية أهداف أو تدابري عملية قابلة للقياس ،أهمها:
ö öيقتيض تحقيق الركن األول لالستدامة ،وهو "نوعية عالية للحياة" ،أن تستمر سويرسا يف
املستقبل املتوسط والبعيد بل ًدا منتم ًيا إىل مجموع البلدان املتمتعة يف مضامر مؤرشات السعادة
الخام ،ومنه رضورة اقرتاح خدمات طاقية نظيفة.
ö öويقتيض تحقيق الركن الثاين لالستدامة ،وهو "التنافسية" ،العمل خالل األعوام القادمة عىل
زيادة كلية للفاعلية الطاقية ،وذلك نحو تحقيق تخفيض سنوي للكثافة الطاقية النهائية إىل
حدود  1.8يف املئة ،مع تقوية ديناميكية االبتكار والجاذبية لالقتصاد السويرسي ،أي تحقيق
النمو االقتصادي الذي ينبغي أن يرتفع إىل  1.5يف املئة سنو ًيا عىل املدى الطويل ،مع التأمني
العايل لعملية التزود بالطاقة.
ö öبينام يقتيض تحقيق الركن الثالث لالستدامة ،وهو "حامية البيئة واملناخ" ،أن تواصل سويرسا
يف املساهمة يف عدم تدهور القدرات اإليكولوجية للكوكب ،بحيث يسهم التقدم التكنولوجي
يف استخدام مستدام للموارد الطبيعية .ومنه ،سيكون عىل سويرسا أن تسهم يف استقرار حالة
االحرتار املناخي الكوكبي يف حد أقىص ال يزيد عىل درجتني مئويتني سيلسيوس ،أي أعىل من
متوسط الفرتة السابقة للعرص الصناعي الحديث .وسيكون عليها أن تلتزم بتخفيض انبعاثاتها
الكربونية الوطنية بالنسبة إىل عام  ،1990عىل األقل بنسبة  25يف املئة يف أفق عام ،2020
وبنسبة  50يف املئة يف أفق عام  ،2035وبنسبة  80يف املئة يف أفق عام .2050
وأخ ًريا ،يقتيض تحقيق الركن الرابع لالستدامة وهو "إغناء الفرص االجتامعية" ،أال تثقل التدابري العملية
لالنتقال الطاقي ،من النسب والحصص الرضيبية التي ينبغي أن تراعي التفاوتات االجتامعية يف عملية
إعادة توزيعها ،وذلك عىل املديني القريب واملتوسط ،مع مرافقتها باالستثامرات الحكومية اإلضافية
الرضورية لترسيع عملية تعديل النسق الطاقي بكل أبعاده التقنية واملالية والقانونية واالجتامعية.
ومنه ،ال بد أن تؤدي تلك االستثامرات العمومية إىل تحقيق قيم مضافة اقتصادية عىل املديني املتوسط
والبعيد .ومن مقتضيات تحقيق هذا الركن الرابع لالستدامة الشاملة ،إتاحة إمكان وصول املواطنني إىل
21 Stratégie énergétique 2050.
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املعلومات والتكوين والتدريب الالزمني واملستمرين ،ليتمكنوا من الحسم عن علم ووعي ذايت فيام
يتعلق بقضايا الطاقة واملناخ.
ومام يالحظ يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجي الطاقي لعام  2050التي اعتمدتها "جمعية الحوار الثاليث
حول طاقة سويرسا" ،استهداف كل مرحلة بقيم أو مؤرشات إحصائية محددة تُقيم عىل أساسها
مدى نجاعة التنفيذ (مراحل  2020و 2035و )2050التي وضعت من أجلها سبع إسرتاتيجيات فرعية
متكاملة ،هي .1 :تحسني تنظيم السوق .2 ،تحسني كبري للرشادة الطاقية .3 ،تنمية كبرية للطاقات
املتجددة .4 ،تخفيض استخدام املوارد األحفورية وغري املتجددة ،5 ،تقوية ديناميكية االبتكار وترسيعها،
 .6تقوية التزام سويرسا يف مجال السياسة الطاقية واملناخية الدولية .7 ،تحسني اإلعالم والشفافية
والتواصل مع املواطنني.
وبناء عليه ،فإن املطلوب بحسب تلك اإلسرتاتيجية يف األعوام القادمة ،القيام باملزاوجة عىل نحو عاجل
بني النمو االقتصادي واالستهالك الطاقي ،والعمل عىل تجاوز كيل تقري ًبا للنظام الطاقي الراهن املتسبب
يف انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (التخيل عن الحالة الكربونية) ،ومواصلة ضامن تزود مأمون
بالطاقة؛ وتقوية تنافسية االقتصاد السويرسي(.((2
ففي األعوام القادمة ،هناك أربعة رشوط أساسية ميكن أن تتطور وتؤطر وتؤثر بقوة يف عملية صوغ
السياسة الطاقية السويرسية وتنفيذها ،وهي:
ö öالتزام الجامعة الدولية ،ومنها طب ًعا سويرسا باعتبارها قاطرة ورمزية دبلوماسية للحوكمة
الكوكبية ،بتخفيض نسب االنبعاثات الكربونية ،من أجل التقليل من اآلثار املتعلقة بحالة
االختالل املناخي املؤكدة.
ö öتوقع تراجع العرض التجاري من املوارد الطاقوية من املصادر األحفورية ،ومنه توقع ارتفاع
أسعارها جمي ًعا بنسب متفاوتة عىل املدى الطويل خالل الفرتة  2060-2040عىل األقىص.
ö öتوجه دول االتحاد األورويب نحو تنسيق وتكامل وثيق للسوق األوروبية للطاقة.
ö öاالستعداد منذ عام  2017إىل أفق عام  ،2020للتعامل مع حالة الشيخوخة الحتمية للمراكز
النووية السويرسيةً ،
فضل عن رضورة التعامل مع وصول التعاقدات الطويلة املدى ،الخاصة
باسترياد الكهرباء من فرنسا إىل نهاية آجالها(.((2
22 Ibid.
23 Ibid.
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وبعد أن قامت "جمعية الحوار الثاليث حول طاقة سويرسا" بترشيح الوضعية الراهنة ،وتحديد األهداف
الكربى ،ووضع السيناريوهات ،حرصت عىل أن يكون تحقيق أهداف إسرتاتيجية الطاقة ألفق عام 2050
عىل مرحلتني كربيني:
ö öاملرحلة األوىل :هي مرحلة تطبيق مجموعة من التدابري التشجيعية والتحفيزية اإلدارية
الحكومية والرشكاتية واملجتمعية التي امتدت تدريج ًيا من عام  2010إىل عام  2013إىل
عام 2017؛ ثم يتوقع أن تتواصل إىل عام  .2020إذ إن الهدف الرئيس من هذه املرحلة هو
ضامن التزود بالطاقة وبالطاقة الكهربائية تحدي ًدا ،من دون بناء أي محطة نووية جديدة أو
استبدال واحدة قامئة بأخرى منتهية الصالحية ،مع عدم متديد االسترياد الكهربايئ من فرنسا؛
وذلك من خالل تعزيز اإلمكانات والقدرات التقنية واالقتصادية واإليكولوجية واالجتامعية،
للتوجه نحو تب ّني مصادر الطاقات الجديدة واملتجددة .ومنه ،اإلقناع العام بجدوى التعديل
الجذري املتدرج للنسق الطاقي الوطني ،خاصة يف ظل وجود تخوفات وتحفظات ،بل معارضات
ملثل ذلك التعديل التاريخي ،الصعب واملكلف نسب ًيا.

ö öاملرحلة الثانية ،وهي مرحلة االستغناء الكيل عن الطاقة النووية وتعظيم االستثامر واإلفادة من
مصادر الطاقات الجديدة واملتجددة ،ابتداء من عام  2035إىل عام  .2050فمن اآلثار املتوقعة
لحزمة التدابري ،تنمية عرض الكهرباء ،وكذلك تتوقع الخطة سيناريوهات عدة كونها آثا ًرا لحزمة
التدابري السياسية ،ومنها أن ُينتهى نهائ ًيا وتدريج ًيا من استخدام الطاقة الكهربائية املستهلكة
من املحطات النووية يف سنوات  ،2035-2033بينام تتوقع تصاع ًدا تدريج ًيا لحصة الطاقة
الكهربائية املستهلكة من الطاقات البديلة لتصل ذروتها خالل سنوات  ،2050‑2040يف حني
تتوقع تواصل وترية القدر املستهلك من الطاقة املائية بوترية أكرب ،من بني إجاميل أنواع الطاقات
األخرى خالل األربعني سنة يف الفرتة  .((2(2050-2010إ ًذا ،هي أربعة أهداف إسرتاتيجية كربى،
تتجسد هذه
تتجسد بدورها عرب مثاين إسرتاتيجيات جزئيةّ .
تتضمن مثانية أهداف جزئية فرعيةّ ،
اإلسرتاتيجيات من خالل عرشة تدابري عملية حاسمة ،حددها واضعو "إسرتاتيجية الطاقة لعام
 "2050للفرتة  ،2020-2011وأخذت بها الحكومة الكونفدرالية ،كام سنبني ذلك الح ًقا.
ومن دون الخوض يف التفاصيل التقنية ،نعدد التدابري العملية العرشة التي توصل إليها املشاركون يف
ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي لـ "جمعية الحوار الثاليث حول طاقة سويرسا" ،وهي .1 :إقرار سعر
موحد للطن الواحد من ثاين أكسيد الكربون بفضل تجارة الشهادات وفرض الرسوم الكربونية.2 ،
اعتامد قيم طاقية مستهدفة للبناءات الجديدة واملجددة .3 ،اعتامد برنامج تشجيعي لتجديد العامرات،
 .4اعتامد السقوف املعتمدة لدى االتحاد األورويب للتحكم يف االنبعاثات الكربونية يف مجال املواصالت،
24 Meile, p. 15.
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 .5تشجيع متعاميل املواصالت عىل تحقيق الرشادة الطاقية .6 ،تحسني تحقيق مستويات عالية من
الرشادة يف استهالك الطاقة الكهربائية .7 ،تطوير وإعادة توزيع املزودات بالطاقات املتجددة .8 ،تشجيع
البحث التطبيقي واألسايس ورأس املال املخاطري .9 ،تحسني اإلعالم والرتبية والتكوين املستمر والحوار،
 .10تب ّني سياسة خارجية طاقية ومناخية طموحة وفعلية.
إن معايري الرشادة وامللموسية تربز يف تلك التدابري العملية ،لضامن تقييم مدى تجسيد األهداف
ّ
املسطرة .فتب ّني سياسة طاقية فعالة يتطلب توافر توليفة من التدابري
اإلسرتاتيجية الكلية والجزئية
العملية وإدارة ،مثل تنفيذ مجموعة من التدابري التقنية تتضمن تحديد رزنامة لنهاية صالحية أجهزة
استهالكية معينة ،وتحديد آجال لتخفيض استهالك الطاقة ،ومثل تنفيذ مجموعة من التدابري املالية،
تتضمن فرض رضائب عىل الطاقة ،وإقرار دعم انتقايل مايل لفئات معينة ولنشاطات اقتصادية ،ومثل
تنفيذ تدابري إقناعية ،تتضمن اإلعالم والرتويج اإلشهاري لعالمات مميزة ،ومثل تنفيذ تدابري مهيكِلة،
تتضمن عقد اتفاقيات طوعية ،وتشجيعات إلنشاء شبكات .كل ذلك ،بهدف رفع منسوب القبول املواطني
والدميومة وتحديد الفئات املستهدفة وتأمني االستثامرات ،مع تطبيق بعض التدابري فرتات محدودة.
ويف النهاية ،توقعت ورشات االسترشاف الطاقي السويرسية لبناء إسرتاتيجية الطاقة لعام  2050مجموعة
من النتائج واآلثار املتعلقة بالتكاليف واالستثامرات ،خاصة أن الحساسية القصوى ملثل هذه اإلسرتاتيجية
هي يف العمل عىل أال تتسبب يف حدوث تداعيات سلبية كزيادة األعباء الرضيبية الصافية عىل كاهل
املتعاملني االقتصاديني واملواطنني أو زيادة مديونية الدولة .وينافح القامئون عىل هذه الهيئة السويرسية
الخبرية املحاورة عىل أن األهداف املحددة للسياسة الطاقية واملناخية إىل عام  2020قابلة للتحقيق
كل ًيا ،وأنها ستعطي لسويرسا دفعات تنافسية إيجابية ،برشط أن تطبق التدابري العملية بطريقة رسيعة
وصارمة ومحفزة مال ًيا وإدار ًيا .ومنه ،يجدر بنا إ ًذا النظر يف كيفية تنزيل تلك اإلسرتاتيجية يف الواقع
الحكومي واالجتامعي السويرسي يف مرحلتها التنفيذية األوىل.

عا :الحوكمة الطاقية السويرسية :من الصياغة
راب ً
االسترشافية إىل االستفتاء الشعبي
تتميز هذه املرحلة التالية ملرحلة التفكري االسترشايف والتخطيط اإلسرتاتيجية لسريورة االنتقال الطاقي
يف سويرسا بالرتكيز عىل الجوانب العملية القانونية والسياسية والتقنية واملالية واإلعالمية واالجتامعية
لتنفيذ الحكومة إسرتاتيجية الطاقة لعام  .2050ويتأكد املتابع للتجربة السويرسية من أنّ معركة
االنتقال الطاقي مل تكن سهلة مطل ًقا يف كل املراحل واملستويات ،فقد مست أبعا ًدا عدة ،أهمها البعد
السيايس الحكومي ،والبعد السيايس الترشيعي الربملاين ،والبعد اإلعالمي .كل ذلك من أجل إقناع
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املجتمع السويرسي ،عرب إعامل آليات الدميقراطية شبه املبارشة ،بجدوى اإلسرتاتيجية .فبناء سياسة
طاقية مفهومة ومعقولة ومربحة ،يتساوق متا ًما مع رضورة تبني مجموعة من التدابري العملية املفهومة
واملقبولة وغري املكلفة أيضً ا ،كام جرى عرضه ساب ًقا.
لقد استهدف املجلس الكونفدرايل من "إسرتاتيجية الطاقة لعام  "2050اقتصاد  35يف املئة من االستهالك
السويرسي للطاقة ،وأن توقِف املحطات النووية إنتاج الطاقة تدريج ًيا إىل أن تتوقف نهائ ًيا يف أفق عام
 ،2050وتخفيض استهالك الطاقة بالنسبة إىل عدد السكان؛ بنسبة  35يف املئة ،وتثبيت نسبة استهالك
الكهرباء بعد عام  ،2020وتطوير ملموس لحصة الطاقة املنتجة من املياه بنسبة  10يف املئة ،وتلك
املنتجة من املصادر الطاقية املتجددة بنسبة  100يف املئة( .((2وكام أوضحنا من خالل ورشات "الحوار
الثاليث حول طاقة سويرسا" التي انطلقت منذ عام  ،2008كان صائغو معامل "إسرتاتيجية الطاقة لعام
 "2050قد وضعوا سيناريوهني أو خيارين فحسب أمام السلطات العمومية ،هام سيناريو "مواصلة
السياسة الراهنة"؛ أو سيناريو "السياسة الطاقية الجديدة".
هكذا ،بعد بذل الوسع العلمي واسترشاف اآلفاق الطاقية لعام  2050وبعد إنضاج القرار السيايس
وإطالق الحوارات املتعددة األطراف االجتامعية خالل الفرتة  ،2017-2008بدأت املرحلة األوىل للعمل
السيايس املواطني املبارش لتمرير إسرتاتيجية االنتقال الطاقي منذ  25ترشين األول /أكتوبر ،2011
إذ اغتنمت السلطات الكونفدرالية فرصة  -صدمة كارثة فوكوشيام التي طرأت يف  11آذار /مارس
 ،2011فبادر املجلس الكونفدرايل يف  20أيلول /سبتمرب  ،2012بتكليف وزارة الكونفدرالية للبيئة
واملواصالت والطاقة واالتصال مبراجعة اإلسرتاتيجية الحالية للطاقة وتحيني آفاقها إىل عام ،2035
والتي ُط ّورت تراكم ًيا منذ عام  .1970ويف  25أيار /مايو  ،2011اتخذت الحكومة والربملان "مبادرة
الخروج من النووي" ،وكلفت وزارة البيئة بإعداد مرشوع قانون وإسرتاتيجية يف هذا املجال .ويف 28
أيلول /سبتمرب  ،2012فتحت الحكومة املجال إلجراء استشارة حول التدابري العملية ،لتمس باإلصالح
الطاقي قطاعات البناء واملواصالت والصناعة ،وذلك من أجل رفع الكفاءة والرشادة الطاق َّيتني ،وتطوير
الطاقات الجديدة واملتجددة.
ويف  16ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012أودع حزب الخرض عريضة مواطنية قانونية سميت "املبادرة الشعبية
من أجل الخروج املربمج من النووي" ،إذ حصلت عىل  107533توقي ًعا مواطن ًيا .وقد نصت العريضة عىل
إلزام السلطات العمومية الكونفدرالية مبنع بناء محطات نووية جديدة وبتحديد آجال إيقاف املحطات
النووية الخمس الشغّالة منذ نحو أربعني عا ًما عن الخدمة ،واللجوء إىل ترشيد استهالك الطاقة ودعم
استخدام الطاقات الجديدة واملتجددة .ويف دورة ربيع  ،2013أقر الربملان مرشوع خطة العمل للبحث
25 Stratégie énergétique 2050.
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الطاقي املنسق ،معط ًيا ً
دعم للنشاطات البحثية القامئة يف الفرتة  .2016-2013ويف دورة خريف ،2013
أقر الربملان أول التدابري العملية التشجيعية الكفيلة بتنفيذ "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ،"2050جرى بعدها
إبالغ املواطنني بأول تلك التدابري .وأخ ًريا ،انتهى يف الجمعية الكونفدرالية السويرسية (الربملان) ،يف 30
أيلول /سبتمرب  ،2016التصديق عىل قانون "إسرتاتيجية الطاقة لعام .((2("2050
بيد أنه لوحظ خالل الفرتة  ،2016-2014بطء يف تجسيد تلك التدابري بالنظر إىل عوامل عديدة ،منها تعارض
مصالح عدة ،ونقص الشفافية يف إجراءات قانونية وتنظيمية وإدارية وتقنية عدة ،وتردد فئات اجتامعية عدة،
ونقص فهم املواطنني لتدابري االنتقال الطاقي( .((2وكان لألحزاب ومنظامت املجتمع املدين والجامعات ،كام
سرنى الح ًقا ،دور مهم يف معركة اإلقناع واإلقناع املضاد .ولذلك وجدنا أنه يف  27ترشين الثاين /نوفمرب 2016
رفض الشعب والكانتونات "مبادرة الخروج من النووي"؛ ثم رفض ،بعد استفتاء شعبي ن ُّظم يف  31كانون
الثاين /يناير  ،2016أول التدابري املتعلقة بتلك اإلسرتاتيجية(.((2
ومع ذلك ،كررت الحكومة ،من جديد ،خالل الفرتة شباط /فرباير-أيار /مايو  ،2017حملتها من أجل
اإلقرار النهايئ لـ "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ،"2050لكن مع إدخال مجموعة من التعديالت عىل الحزمة
األوىل من التدابري العملية( .((2ومنه ،بدأ التنفيذ الفعيل للمرحلة األوىل لإلسرتاتيجية الطاقية السويرسية.
ومبوازاة تلك النشاطات كلها ،أطلقت الحكومة السويرسية مفاوضات مع االتحاد األورويب من أجل
التوصل إىل اتفاقية حول الكهرباء.
ويف  21أيار /مايو  ،2017ن ُّظم استفتاء شعبي وطني وافقت أغلبية دميقراطية من املواطنني السويرسيني
عىل نصه( ،((3إذ نال القانون من األصوات املؤيدة بـ "نعم" نسبة  58.21يف املئة من بني األصوات املعرب
عنها؛ بينام صوت بـ "ال" عىل القانون نسبة  41.79يف املئة ،ولكن بنسبة مشاركة وطنية قريبة من
املتوسط ،بلغت  42.33يف املئة من إجاميل أصوات الناخبني(.((3
26 Meile, p. 5.
27 Office fédéral de l'énergie OFEN, "La stratégie énergétique 2050 après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
l'énergie," Division médias et politique, 18/1/2018, accessed on 29/3/2018, at: https://goo.gl/r8wLqN
28 Office fédéral de l'énergie OFEN, "Chronologie relatifs à la stratégie 2050: Les étapes décisives au niveau politique
concernant la stratégie énergétique 2050," Division Médias et Politique, accessed on 29/3/2018, at: https://goo.gl/Jiishr
29 Meile, p. 4.
30 Confédération Suisse, L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, "Loi sur L'énergie (LEne)," (30 Septembre
2016), pp. 7469-7518, accessed on 29/3/2018, at: https://goo.gl/czkxLo
وفس ذلك مبخاوف
 31ومام لوحظ عىل نتائج االستفتاء أنّ أربعة كانتونات شاملية تقع فيها املحطات النووية هي األقل تأييدًا للقانونّ ،
سكانها من اآلثار االقتصادية السلبية لتلك اإلسرتاتيجية .بينام صوت مواطنو بعض البلديات ،عىل خالف موقف كانتوناتها ،بـ "ال" عىل
القانون  -اإلسرتاتيجية الطاقية لعام  ،2050ألنهم مل يكونوا مؤيدين إلنشاء املراوح الكربى املولدة للطاقة الكهربائية الرياحية ،ألنها تحدث
بحسب حجتهم تلو ًثا صوت ًيا ومغناطيس ًياً ،
فضل عن تسببها يف قتل مئات الطيور املهاجرة ،يتعلق األمر هنا ،بـ  9بلديات رافضة من  14بلدية
تضم محطات طاقية رياحية كربى.
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وبعد نجاح الحكومة الكونفدرالية برئاسة دوريس ليوطار يف مترير "إسرتاتيجية الطاقة لعام  "2050التي
دخلت قانون ًيا حيز التنفيذ يوم  1كانون الثاين /يناير  ،2018فإنها اليوم بصدد تنفيذ إجراءات املرحلة
الثانية من اإلسرتاتيجية ،وهي مرحلة االنتقال من النظام التشجيعي إىل النظام التحفيزي للتقدم يف
ً
أشواطا أخرى ،وهي متتد بني عا َمي  2017و.2020
سريورة االنتقال الطاقي
ويقع القانون يف  77مادة و 14با ًبا ،مع ملحق للمواد املحذوفة واملعدلة برملان ًيا .تناول الباب األول
الهدف من القانون والقيم واملبادئ التوجيهية .ومام جاء فيه ،وتحدي ًدا يف املادة األوىل" :أن غاية القانون
املساهمة يف تزود طاقي ٍ
كاف ،متنوع ،مؤكد ،اقتصادي ومحرتم للبيئة ،وأنه قانون يهدف إىل ضامن
عرض وتوزيع طاق َّيني اقتصاد َّيني ،ومحرتِمني للبيئة ،وضامن استخدام اقتصادي وفعال للطاقة ،والسامح
باالنتقال إىل منط تزودي بالطاقة ،يقوم عىل أساس اللجوء املتزايد إىل الطاقات املتجددة ،وتحدي ًدا إىل
الطاقات املتجددة الداخلية".
أما املادة الثانية فنصت عىل القيم املرجعية لتنمية الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة ،بوصفها مؤرشات
نصت عىل "السعي للوصول إىل إنتاج داخيل متوسط من الكهرباء املنتجة
إحصائية مستهدفة إنتاج ًيا .وقد ّ
من الطاقات املتجددة من دون املصدر املايئ ،يحقق نحو  4400غيغاواط /ساعي ،يف أفق  ،2020وعىل
األقل  11400غيغاواط /ساعي ،يف حدود  .2035مع نصها عىل السعي للوصول إىل إنتاج داخيل متوسط
من الطاقة الكهربائية من املصادر املائية يصل إىل  37400غيغاواط /ساعي ،يف حدود ."2035
أما املادة الثالثة ،فقد تناولت القيم املرجعية لالستهالك ،كمؤرشات إحصائية مستهدفة استهالك ًيا :فيام
يتعلق مبعدل االستهالك الطاقي لكل شخص ولكل عام ،من األنسب أن يستهدف ،مقارنة بعام ،2000
تحقيق تخفيض بنسبة  16يف املئة ،ابتداء من عام  2017إىل عام  ،2020ثم نسبة  43يف املئة يف أفق عام
 .2035وفيام يتعلق مبعدل االستهالك الكهربايئ لكل شخص ولكل عام ،من األنسب أن يستهدف مقارنة
بعام  ،2000تحقيق تخفيض بنسبة  3يف املئة ،إىل أفق عام  ،2020ثم نسبة  13يف املئة ،إىل أفق عام .2035
تنسقا سياساتهام وأن تأخذا يف الحسبان الجهود املبذولة
كام ّ
نصت عىل أن عىل الحكومة والكانتونات أن ّ
من طرف الرشكات والبلديات واألرس ،مع متابعة التدابري اإلرادية الذاتية املتبناة من طرف املتعاملني يف
املجال االقتصادي وتشجيعها ،وتحقيق االتفاقات القامئة ومراعاة العالقة الجيدة بني التكلفة والفاعلية.
برنامجا أطلقت
ولدعم تطبيق إجراءات "إسرتاتيجية الطاقة لعام  "2050ميدان ًيا ،أنشأت الحكومة
ً
عليه تسمية "طاقة سويرسا"  ،((3(SuisseEnergieوهو يف اآلن ذاته أرضية إعالمية واستشارية يف مجال
الطاقة تضع يف حالة ترابط االختصاصيني واملكونني ومستعميل املعارف ،ورافعة يرجى أن تسهم يف وضع
32 Cf. Office fédéral de l'énergie OFEN, "Stratégie énergétique 2050," (18/1/2018), accessed on 29/3/2018, at:
https://goo.gl/CVHpG3
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املرشوعات الجيدة يف السوق ،وأرضية للتكوين وتحسني األداء يف مجال الطاقة ،كام يتوقع منها أن تدعم
اآلثار اإليجابية األوىل للحزمة األوىل من اإلجراءات السياسية ،وتقوي النشاطات واملصادر املالية لرتفعها
من  26إىل  55مليون فرنك يف السنة الواحدة.
وكام كان للمجتمع املدين السويرسي دوره يف املساهمة يف بلورة "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ،"2050من خالل
الجهد االسترشايف املذكور ساب ًقا ،فقد كان له أيضً ا نصيبه من مرافقة عمل الحكومة يف مجال اإلقناع بجدواه
وتحويله من مرشوع نخبوي إىل مرشوع مجتمع .كام كان له نصيب من النقد البدائيل البناء عرب إعامل
جدلية الخربة والخربة املضادة ،والرأي والرأي اآلخر ،واملواالة واملعارضة السياسيتني ،وخدمة للمصلحة العامة
الوطنية السويرسية؛ إذ قدمت هيئات حزبية ونقابية وبحثية ومنظامت مدنية أخرى مساهامتها النقدية
البديلة من تلك اإلسرتاتيجية ،ومنها ً
مثل صدور دراسة بعنوان" :اإلسرتاتيجية الطاقية لعام  :2050التنافسية يف
خطر"( ،((3الصادرة يف كانون الثاين /يناير  .2013إذ بدا هذا املرشوع يف نظر املعارضني مرشو ًعا مضا ًدا ألمناط
حياة السويرسيني الراهنة وقيمها ،ومضا ًدا للحرية ،ومضا ًدا للمجتمع االستهاليك ،ومضا ًدا للتنمية االقتصادية،
ومضا ًدا للرسعة واآلنية ،ومضا ًدا للفردانية ،ومضا ًدا لنوعية إطار الحياة ،ومضا ًدا لألمان واالستقرار .بينام يراه
املؤيدون ،عىل خالف ذلك متا ًما ،فهو يحرر البالد من تبعية مرضية لطاقة غري صحية وغري بيئية وغري اقتصادية.
وهنا ،ميكن اإلشارة إىل قيام رشكة روموند للطاقة  ،Romande Energieوجامعة لوزان ،منذ عام  ،2014بإنشاء
أرضية بحثية  -عملية عابرة للتخصصات ومواطنية تشاركية ،باسم "أرضية فولت فاص" ،Plate forme Voltface
مبساعدة برنامج باسم " 100مليون من أجل الطاقات املتجددة والرشادة الطاقية" الذي بادرت إليه
والية فود .وقد قامت "أرضية فولت فاص" بتنمية مشاريع عملية دامت أربع سنوات (،)2017-2014
حول الجوانب االجتامعية لالنتقال الطاقي ،مع برمجة مجموعة من النشاطات العامة ،ساعية لإلجابة
العملية عن سؤال مركزي مفاده :كيف ميكن املجتمع أن يتبنى االنتقال الطاقي؟ وكان الجواب أنه ال
ميكن أن يحدث االنتقال الطاقي من دون إرشاك الجميع :مواطنني ،وسياسيني ،ومهنيني؛ وذلك بالتكوين
والتوعية حول مختلف التدابري املتخذة ضمن "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ."2050ومام قام به مرشوع
"أرضية فولت فاص" إصداره كراساته بهذا االسم منذ ترشين األول /أكتوبر  2016التي جمع محرروها يف
العدد األول مجموعة من األسئلة الكربى التي يجب عىل مشاريع البحث أن تجيب عنها ،عىل أن يعقبها
كراسة ثانية تتناول الرؤى املستقبلية لعالقة السويرسيني بالطاقة يف أفق عام .2049
وخلص خرباء املرشوع إىل أن األمر األولوي لبناء املستقبل الطاقي لسويرسا ،بغض النظر عن التحديات
التقنية لالنتقال الطاقي ،يتعلق بإعادة التفكري يف منط عيش السويرسيني كافة الذين عليهم أن يأخذوا يف
الحسبان محدودية املوارد الطبيعية ،وح ّدة التبعية االقتصادية واالجتامعية للمصادر الطاقية األحفورية
"33 "Etude sur la stratégie.
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والنووية املؤثرة سلب ًيا يف التوازنات البيئية واملناخية والصحية العامة ،وأن يعوا أن االنتقال الطاقي
يتعلق بتغيري منط السكن ،ومنط الحركية الجغرافية ،ومنط الرتفيه ،ومنط االستهالك .باختصار ،يتعلق
األمر مبوضوع شامل ذي صلة بتغيري مجتمعي شامل تدريجي مدروس ومفكر فيه لنمط حياة بديل.
هذه وغريها مناذج من تجربة "حوكمة طاقية" ساهمت فيها الجامعات ،والحكومة والربملان واألحزاب
واملنظامت الحكومية وغري الحكومية والرشكات والبنوك ورشكات التأمني ووسائل اإلعالم الوطنية .وهي،
لذلك ،تجربة جديرة باملحاكاة والتأيس يف أكرث من بلد يف العامل ،ومنها الدول العربية.

خامسا :بعض الدروس املستفادة عربيًا
ً
من ورشات استرشاف االنتقال الطاقي يف سويرسا
إنّ التجارب االسترشافية عرب العامل األول أو الثاين ّ
تظل تغري باجرتاح املغامرة بغية اختصار الطريق،
وتحقيق النقالت ،وتجاوز العقبات .فالبلدان العربية الواقعة جغراف ًيا يف منتصف القارات الثالث الكربى
تجد نفسها أمام جملة من التحديات التنموية ذات الطبيعة الوطنية والعابرة لألوطان ،من ضمنها
إشكالية التبعية الهيكلية املزمنة للطاقات األحفورية ،سواء البلدان العربية املنتجة واملصدرة لها،
أم البلدان العربية املستهلكة واملستوردة لها ،ومن ضمنها تأثرها بآثار االختالالت املناخية الكوكبية
من خالل تعرضها لظاهرة الهجرة غري الرشعية ذات املصادر العديدة ،كالنزاعات الجيوسياسية وتلك
املتعلقة بالتقلبات املناخية الحاصلة يف املحيط اإلقليمي العريب األفريقي خاصة ،إضاف ًة إىل تحديات
ضعف الحوكمة الشاملة ،وارتفاع معدالت الالأمن السيايس والقانوين ومؤرشات الفساد والتفاوتات
االقتصادية  -االجتامعية واملناطقية يف معظم البلدان العربية  ...إلخ.
شاسع بني بلد مص ّنع متقدم متحرض،
وقد يعرتض معرتض عىل أنه "شتان بني الرثى والرثيا" ،أي إنّ البون
ٌ
كسويرسا ،وبلدان عربية نامية ،يعيش معظمها فرو ًقا بنيوية هائلة ،عىل األقل من الزاوية الثقافية
والسياسية والصناعية .ولإلجابة عن ذلك ،ينبغي ،بادئ ذي بدء ،التأكيد أنّ املشهد العريب الراهن ،عىل
الرغم من مأساويته وملهاته املفارقية التي تسببت فيها الثورات املضادة للتغيري الدميقراطي ،يتوفر
عىل تجارب رائدة يف مجال بناء إسرتاتيجيات لالنتقال الطاقي ،كالتجارب الواعدة املغربية والجزائرية
والقطرية واإلماراتية التي من الرضوري تثمينها وتطويرها ،لتصل إىل مرحلة االنتقال املؤكد الدائم.
كام أنّ استقراء التجربة االسترشافية الطاقية السويرسية مينح السيايس والخبري واملواطن العريب الوطني
اللبيب جملة من الدروس العديدة التي سيم ّكن األخذ بها نخبو ًيا ومواطن ًيا وشعب ًيا من االنخراط يف
أساسا ،التايل:
تجربة االنتقال الطاقي بثقة واقتدار .ومن تلك الخالصات الجديرة باملحاكاة نؤ ّكدً ،
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ö öتكمن أهمية إطالق ورشات االسترشاف يف املستويات الحكومية وغري الحكومية يف متكني
الجميع من اقتسام رؤية مشرتكة للمستقبل البعيد ،رؤية متحررة عىل نحو بعيد من كوابح
اآلجال القريبة واملصالح األنانية والفئوية واملناطقية .وإنّ لورشات االسترشاف املتعددة
التخصصات والفاعلني االجتامعيني فائدة ج ّمة يف إطالق إرادة الطاقات املجتمعية الرسمية
وفرصا) واقتسام
واملواطنية وتحريرها ،يف اتجاه مت ّلك الوعي باملستقبل املشرتك (مخاط َر،
ً
ٍ
ٍ
ومعطيات ،ورؤى ثاقبة) .فعندما أطلق السويرسيون
ومنهجيات،
(مفاهيم،
الخربة االسترشافية
َ
حوارات وورشات التفكري املستقبيل يف بناء جامعي لـ "إسرتاتيجية الطاقة لعام  ،"2050أطلقوا
معها سريورة تاريخية للتفكري خارج العلبة ،وبعي ًدا عن األفكار املسبقة واملكتسبة وتجاوز
الحوارات العقيمة .كام أطلقوا معهم ورشة طويلة املدى للتجديد الحضاري للوطن.
ö öأهمية الحوار والحوار املضاد ،والخربة والخربة املضادة ،والسلطة الحاكمة واملعارضة الحكيمة،
يف حف ٍز وصقلٍ لسريورات التغيري واإلصالح املتدرج للمنظومات املجتمعية ومنها املنظومة
الطاقية القامئة .فاالنتقال الطاقي مسألة مركبة وشاملة تتقاطع فيها  -وقد تتنافر  -األبعاد
التقنية والسياسية والقانونية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واألمنية .ولذلك ،فإن التعامل
مع االنتقال الطاقي مبنطق اإلقصاء واألحادية واالختزالية والسلبية والالمباالة واملعرفة املجزأة
املحدودة والنزعة الحامئية الشوفينية واإلدارة املركزية املفرطة كفيل بأن يجهض املسعى
ويحدث التخبط االجتامعي – السيايس ،ورمبا األمني.
ö öأهمية القرار السيايس اإلسرتاتيجي يف تحريك سريورة التعديل واإلصالح للمنظومة الطاقية
القامئة ،التي ثبت ،بأكرث من مؤرش ودليل ،أنها محدودة األفق ،بل هي يف عمق أزمتها الهيكلية.
فاملنطقة العربية ،يف ظل انتقال تاريخي يف هيكلية النسق الدويل من سامته إقامة عامل معومل
متعدد األقطاب ،تشهد بسبب شدة االخرتاقات واالستقطابات الجيوسياسية والجيوسرتاتيجية
والجيو اقتصادية والجيوثقافية تراج ًعا مقل ًقا يف قيمتها الحضارية ،بوصفها سليلة حضارة وسط وأمة
وسط وصاحبة موقع وسط .وال سبيل أمام صناع القرار السيايس سوى الوعي برضورات هذه املرحلة
التاريخية وفرصها ،لتقوم بإعادة النظر جذر ًيا يف أساليب الحكم والحوكمة الوطنية واإلقليمية
العربية الشاملة ،ومنها بناء أسس الحوكمة الطاقية ،التي تتطلب من بني ما تتطلبه إنجاح االنتقال
الدميقراطي السيايس والرفع من قدرات منظامت املجتمع املدين لتنتقل من مجتمعات تحكمها
القيم والسلوكيات العسكرتارية واألبوية والريعية والتسلطية إىل مجتمعات تحتكم نخبها قبل
مواطنيها العاديني البسطاء إىل منطق العقالنية والرشاد والحوار الدميقراطي لبناء األوطان.
ö öأهمية ضبط إسرتاتيجية مقتسمة إلحداث النقلة الثقافية  -املجتمعية عرب آليات الرتبية الشعبية
والتكوين املتواصل والتواصل اإلعالمي التفاعيل مع الفاعلني جمي ًعا وبينهم؛ فالتغيري يبدأ يف العقول.
وكام بدأ النموذج الطاقي األحفوري يف العقول الحداثية ،فإن النموذج الحضاري ما بعد األحفوري
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ال ميكن أن يبنى إال بالعقول ويف عقول "بعد حداثية" .فال أحد يعلم حال ًيا وعىل نحو مفصل
وشامل ودقيق ونهايئ ،الطريقة األجدر لذلك االنتقال ،وال التكتيكات األكفأ ،وال التكنولوجيات
األرشد ،وال الطرق التنظيمية القانونية واإلدارية األدوم ،إلنجاح هذا الرهان – السريورة .لكن
املؤكد أن البلدان العربية ال بد لها يف أفق عام  2050أن تحسن منط عيش األجيال الحارضة
واملستقبلية عرب صوغ إسرتاتيجيات تنموية تنافسية مستدامة متناسقة تقن ًيا واقتصاد ًيا وسياس ًيا
ومجتمع ًيا ،يف مجال إطالق سريورة انتقال طاقي تشاركية ،ناجحة وأقل تكلفة.

خامتة
نتصور يف الختام أنّ هذه الورقة البحثية قد أبرزت املعامل الكربى لـ "إسرتاتيجية الطاقة لعام "2050
بدولة سويرسا .وأبرزت كيف تضافرت جهود الحوار الثاليث بني أهل املعرفة والخربة وأهل االقتصاد وأهل
االجتامع السيايس يف صوغ إسرتاتيجيات عدة متكاملة ،لآلماد القصرية واملتوسطة والطويلة لالنتقال
الطاقي ،ضمن "برنامج سويرسا للطاقة" ،غايتها القصوى الخروج من عرص الحضارة رقم صفر ،أي العرص
األحفوري  -النووي امله ّدد للنوع البرشي عىل كوكبنا الوطن ،وولوج عرص الحضارة رقم واحد ،أي عرص
الطاقات املتجددة؛ كل ذلك يف إطار الحرص عىل إبقاء الصورة النموذجية للكونفدرالية السويرسية.
ويف سبيل التحقق من مدى صحة فرضيتنا ،تأكد لنا أنّ منوذج الحوكمة الطاقية السويرسية مامرسة قامئة
بذاتها ،سواء أثناء عملية االسترشاف أو أثناء تنزيل إسرتاتيجية االنتقال الطاقي الطموحة لعام 2050
إىل أرض واقع الناس .كام تأكد لنا أيضً ا أنه عىل الرغم من وجود فوارق يف مستوى التطور الصناعي
والحضاري وأولوياته يف الحالتني السويرسية والعربية ،فإن التجربة السويرسية قابلة للمحاكاة عرب ًيا.
وأخ ًريا ،نخلص إىل أنّ الحوار العقالين الوطني الصبور من أجل االنتقال الطاقي هو الطريق األمثل
لتحقيق التنمية املستدامة .فأصعب األمور مباديها ،وتغيري السلوكيات واألفكار املسبقة أصعب من كرس
ذرة ،كام يقول عامل الفيزياء ألبريت أينشتاين.
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السيد يوسف

"إنرتنت األشياء" ومستقبل الطاقة

الفرص والتحديات

'Internet of Things, IoT' and the Future of Energy
Opportunities and Challenges

ٍ
 أثبتت،ألمد طويل مسته ِلكةً للطاقة
تعد
 بعد أن ظلّت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:ملخص
ّ
"سيام "إنرتنت األشياء
وال
،مختلفة
بطرق
الطاقة
حدي ًثا قدرتها عىل املشاركة اإليجابية يف مجال
ّ
 نقلةً نوعيةً يف تأثري التكنولوجيا والتشبيك،التي تتيح بتطبيقاتها وبحزمة من الحلول اإلبداعية
وفرصا ملزيد من الدمج املبارش للعامل املادي يف النظم املستندة إىل
،يف العامل املعارص
ً
ويغي مستقبل
، عىل نحو يؤدي إىل تحسني الكفاءة والدقة واملنفعة االقتصادية،الكمبيوتر
ّ
 يستكشف السيد يوسف يف هذه الورقة هذا النموذج الجديد الذي يسهم يف تغيري.الطاقة
 وانعكاس ذلك عىل، والتوليد والتوزيع، من حيث اإلنتاج واالستهالك،نظم الطاقة التقليدية
،"مو ِّلدي الطاقة ومستخدميها يف املستقبل القريب املوسوم بـ "شبكات الكهرباء الذكية
." و"املدن الذكية،" و"النقل الذيك،"و"محطات الطاقة االفرتاضية
، الشبكات الكهربائية الذكية، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إنرتنت األشياء:كلامت مفتاحية
. مستقبل الطاقة،اقتصاد الطاقة
Abstract: Information and Communications Technology was for long seen as a consumer
of energy, but recently it has demonstrated its ability to make a positive contribution
to the energy field in various ways, particularly the Internet of Things. Its applications
present a bundle of creative solutions, and represent a major leap forward for the impact
of technology and networking on the contemporary world and an opportunity for more
direct incorporation of the physical world into computer-based systems, in a way that
improves efficiency, accuracy, and economic benefit, and changes the future of energy.
In this paper, El Sayed Yousef explores this new model which is changing conventional
energy systems, in terms of production and consumption, generation and distribution,
and the implications of this for energy producers and users in the near future through
"smart electricity grids", "virtual power stations", "smart transmission", and "smart cities".
Keywords: Internet of Things, ICT, Smart Grids, Economics of Energy, Future Energy.
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مقدمة
مع ازدياد الطلب عىل الطاقة الكهربائية مبعدل أعىل من معدل النمو يف إنتاج الطاقة ،مل يعد ممك ًنا
االعتامد عىل الطرق التقليدية يف إدارة الطاقة؛ وحتى مع التوسع يف إنتاج الطاقة البديلة ،ما زال
االحتياج كب ًريا إىل طرق إبداعية تحقق كفاءة أعىل يف استخدام الطاقة مع توفري يف التكلفة .ومل يكن
هذا ممك ًنا لوال ما وصلت إليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تطور.
بعدما كانت النظرة املعتادة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنها مستهلِكة للطاقة ،أثبتت هذه
التكنولوجيا حدي ًثا قدرتها عىل املشاركة اإليجابية يف مجال الطاقة بطرق مختلفة .وعىل قمة ما تقدمه
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجال الطاقة ،تأيت "إنرتنت األشياء" Internet of Things, IoT
تغي مستقبل الطاقة.
بتطبيقاتها ،وبحزمة من الحلول اإلبداعية التي من شأنها أن ّ
ومن ثم ،تنبع أهمية النظر يف كيفية تأثري "إنرتنت األشياء" يف تطوير منوذج جديد يؤثر يف صناعة الطاقة،
ويسهم يف تغيري نظم الطاقة التقليدية ،من حيث التوليد والتوزيع ،وانعكاس ذلك عىل مولِّدي الطاقة
ومستخدميها خالل العقد القادم.

أول :من ظهور شبكة اإلنرتنت إىل "إنرتنت األشياء"
ً
ظهرت شبكة اإلنرتنت نتيجة ملرشوع "أربانت"  Arpanetالذي أطلقته يف عام  1969وزارة دفاع الواليات
املتحدة األمريكية؛ من أجل مساعدة الجيش األمرييك عرب شبكات الحاسب اآليل ،وربط الجامعات
ومؤسسات األبحاث الستغالل أمثل للقدرات الحسابية للحواسيب املتاحة حينئذ .ويف أعقاب االستعاضة
عن الربوتوكول  NCPاملعمول به يف الشبكة بحزمة بروتوكوالت اإلنرتنت Internet Protocol Suite
أو منوذج اإلنرتنت  ،TCP/IPأصبح استخدام اإلنرتنت شائ ًعا؛ ليتزايد باطراد طوال عقد التسعينيات
وبداية األلفية الثالثة.
مل يتوقع كثري من العسكريني والخرباء واملهندسني الذين طوروا شبكة اإلنرتنت انتشارها الهائل وانتشار
خدماتها يف جميع أنحاء العامل ،كام مل يتوقعوا أن يصل استخدام التطبيقات إىل مناحي الحياة كافة؛
فمع انتشار تكنولوجيا الهواتف الخلوية بوصفها ً
شكل جدي ًدا من أشكال التكنولوجيا ،وظهور تكنولوجيا
الهواتف اللوحية والك ِّفية الذكية ،وأجيال من خدمات نقل البيانات عرب الهاتفُ ،فتِح الباب عىل مرصاعيه
لتوسع ظاهرة التواصل االجتامعي اإللكرتوين (بش َّقيها املسموع واملريئ) ،فأدى كل ذلك إىل بروز الجيل
ُّ
الثالث من اإلنرتنت ،وهو جيل "اإلنرتنت الداللية" Semantic Web؛ و ُيقصد بذلك تَوافر أدوات إنرتنت،
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مثل محركات البحث ،تُعنى ببناء روابط بني املفاهيم ودالالت املفردات ،لتحويل البيانات غري املهي َكلة
أو شبه املهيكلة إىل بيانات مهيكلة َيسهل استخدامها ومعالجتها.
توسع يف استخدام تكنولوجيات املع ّدات الذكية ،املز َّودة باملستشعرات
وبالتوازي مع ذلك ،حدث ُّ
والخوارزميات الربمجية البسيطة والفعالة ،واألجهزة التي تعمل بنظام تحديد املوقع العاملي ،GPS
وتكنولوجيا االستشعار عن قرب وعن بعد ،وبالتوصيل السليك والالسليك؛ وهذا ما أثار حامسة كبرية لدى
األفراد واملؤسسات لإلفادة من هذه الخدمات .وم َّكن هذا األمر من بروز ظاهرة التخاطب واالتصال عرب
اإلنرتنت فيام بني األجهزة ،وهي التي تح ّولت إىل ما ُيعرف اليوم بـ "إنرتنت األشياء".
الشكل ()1
قاعدة األجهزة املتصلة "إنرتنت األشياء" املثبتة يف جميع أنحاء العامل من عام  2015إىل عام ( 2025باملليارات)

املصدر:
Statista/The Statistics Portal, "Internet of Things (IoT) Connected Devices Installed Base Worldwide from
2015 to 2025 (in Billions)," 2018, accessed on 30/5/2018, at: https://goo.gl/t2puJZ

ترجع أهمية "إنرتنت األشياء" بدرجة عالية إىل تضاعف عدد األجهزة املتصلة باإلنرتنت خالل العقدين
املاضيني ،ومن املتوقع أن يستمر ذلك عىل املستوى نفسه خالل السنني القادمة ،كام يوضح ذلك الشكل (.)1
يوضح الرسم البياين عدد األجهزة املتصلة "إنرتنت األشياء" يف جميع أنحاء العامل يف الفرتة .2025-2015
ومن املتوقع أن يبلغ عدد أجهزة "إنرتنت األشياء" يف عام  2020نحو  31مليار جهاز يف جميع أنحاء
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العامل((( .ومن املقدر أن تبلغ القيمة السوقية العاملية لـ "إنرتنت األشياء"  7.1تريليونات دوالر بحلول
عام  .(((2020وتُق ِّدر رشكة االستشارات ،ماكنزي التأثري االقتصادي املحتمل – ً
شامل فائض املستهلك
 - Consumer Surplusمبا يصل إىل  11.1تريليون دوالر سنو ًّيا يف عام .(((2025

ثان ًيا" :إنرتنت األشياء" :عامل مادي موصول بالشبكات
"إنرتنت األشياء"((( هي شبكة من األجهزة املادية واملَركبات واألجهزة املنزلية وغريها من العنارص املادية
املوصولة باألجهزة اإللكرتونية ،والربمجيات ،وأجهزة االستشعار ،واملحركات ،والوصالت التي مت ِّكن هذه
"األشياء" (املادية  Physicalواالفرتاضية  )Virtualمن االتصال فيام بينها وتبادل البيانات(((.
تعب "األشياء" هنا عن "خليط مع َّقد من األجهزة والربمجيات والبيانات والخدمات"(((؛ وهي بذلك تشمل
ِّ
أي "يشء" ميكن تعريفه عىل اإلنرتنت من خالل إلصاق "بروتوكول إنرتنت"  Internet Protocol, IPخاص
به ،مثل السيارة ،والتلفاز ،ونظارات غوغل ،واألدوات املنزلية املختلفة ،كالثالجة ،والغسالة ،وأجهزة اإلنذار،
ومداخل البنايات  ...إلخ .وتطول القامئة لتشمل كل "يشء" من "األشياء" األخرى؛ كالسلع ،واملنتجات
املتاحة عىل رفوف املتاجر .القاعدة يف تعريف األشياء "اإلنرتنتية" هي أنها تشمل كل يشء ميكن أن تتعرف
إليه شبكة اإلنرتنت من خالل بروتوكوالت اإلنرتنت املعروفة .وقد يصبح اإلنسان نفسه "شيئًا" إذا ما ُألصق
1 Statista/The Statistics Portal, "Internet of Things (IoT) Connected Devices Installed Base Worldwide from 2015 to
2025," 2018, accessed on 30/5/2018, at: https://goo.gl/t2puJZ
2 Chin-Lung Hsu & Judy Chuan-Chuan Lin, "An empirical examination of consumer adoption of Internet of Things
services: Network externalities and concern for information privacy perspectives," Computers in Human Behavior, vol. 62
(2016), pp. 516–527.
3 McKinsey Global Institute, "The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype," June 2015, p. 8, accessed
on 30/5/2018, at: https://goo.gl/5YRokM
 4يبدو أن هناك إجام ًعا عا ًّما عىل أن مصطلح "إنرتنت األشياء" قد صاغه كيفن أشتون من رشكة بروكرت أند غامبل Procter & Gamble
يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  MITيف عام :1999
Kevin Ashton, "That 'Internet of Things' Thing: In the real world, things matter more than ideas," RFID Journal,
22/6/2009, accessed on 30/5/2018, at: https://goo.gl/NWkBtq
أما املرجع األول الذي ذكر مصطلح "إنرتنت األشياء" ،فهو "الورقة البيضاء" التي نرشها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  MITيف
ترشين الثاين /نوفمرب :2001
David L. Brock, "The Compact Electronic Product Code," MIT Auto-ID Center White Paper (November 2001).
5 International Telecommunication Union/ITU, "Internet of Things Global Standards Initiative," accessed on
30/5/2018, at: https://goo.gl/CLTAJV; Eric Brown, "Who Needs the Internet of Things?," Linux.com, 13/9/2016 , accessed
on 30/5/2018, at: https://goo.gl/pM16L8
6 Guido Noto La Diega & Ian Walden, "Contracting for the 'Internet of Things': Looking into the Nest," Queen Mary
University of London, School of Law, Research paper no. 219 (1 February 2016).
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معي ،كأن ُيلصق به نظارة أو ساعة أو سوار أو مالبس إلكرتونية ،أو أجهزة
به أو مبحيطه عنوان إنرتنت َّ
(((
أو مع َّدات طبية عليه أو داخل جسمه .
وما وراء االستخدامات البسيطة التي تسمح بها "إنرتنت األشياء"؛ مثل تشغيل مح ِّرك السيارة والتحكم
فيها عن بعد من الحاسوب ،أو فتح األبواب عن بعدّ ،مثة استخدامات أكرث تعقي ًدا وأمتتة هي قيد التطوير؛
مثل اتصال الثالجة مبارشة مبركز التسوق ورشاء املستلزمات وتوصيلها بال تدخّ ل برشي ،ما إن تنقص
بعض السلع يف الثالجة عن مستوى مح ّدد سل ًفا ،أو َتر ُاسل حاسوب متخصص يف ورشة صيانة سيارات
عن ُبعد مع سيارة لكشف خطأ فيها من دون حاجة إىل أن تزور السيارة الورشة ،أو تَع ُّرف السيارة إىل
ِّ
حواف الطرق وأرصفتها وإشاراتها واتخاذ قرارات بالسري أو االصطفاف من دون تدخل السائق.
وتب ًعا لتعريف معهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات  IEEEلـ "إنرتنت األشياء" ،فإنها تعني شبكة
تربط "أشياء" ٌّ
مخصص له عىل اإلنرتنت ،وذات قدرات استشعار وتشغيل،
كل منها له عنوان تعريفي َّ
مع إمكانية برمجتها .ومن التعريف الفريد لكل منها ،مع قدرات االستشعار ،ميكن تناقل املعلومات عن
هذه "األشياء" ،وتغيري حالتها من أي مكان يف أي وقت بوساطة أي "يشء"((( .ويف تعريف معهد ماكينزي،
"إنرتنت األشياء" هي أجهزة استشعار ومحركات متصلة بأنظمة الحوسبة من خالل الشبكات .كام ميكن
هذه األنظمة مراقبة األجسام واآلالت املتصلة ،أو إدارة حالتها ونشاطاتها .وميكن أجهزة االستشعار
املتصلة مراقبة الطبيعة والناس والحيوانات أيضً ا((( .وهكذا ،تتيح "إنرتنت األشياء" إمكانية االستشعار أو
ُّ
التحكم عن ُبعد عرب البنية األساسية لشبكة اإلنرتنت والشبكات اإللكرتونية الحالية(.((1
وكام يبدو من هذا التعريف ،متيز "إنرتنت األشياء" ثالث خصائص ،هي:
ö öاليشء املع َّرف تعري ًفا فريدًا :فـ "اليشء" هو جسم مادي مرتبط مبستخدم التطبيق .وتشري
عبارة "املعرف تعري ًفا فري ًدا" إىل تخصيص عنوان بروتوكول إنرتنت فريد عىل اإلنرتنت لـ
 7عىل سبيل املثال ،بدأ آالف البرش يف السويد يزرعون رشائح إلكرتونية يف أيديهم يبلغ حجمها نحو  4سنتيمرتات ،تسمح لهم بالقيام
ببعض "األشياء" أوتوماتيك ًّيا وعن ُبعد؛ مثل فتح أبواب السيارات واملكاتب ،أو تسجيل الدخول إىل صالة األلعاب الرياضية ،أو إجراء عمليات
الدفع ببطاقات االئتامن .انظر يف ذلك ً
مثل:
"All the Rage in Sweden: Embedding Microchips Under Your Skin," Futurism (May 14, 2018), accessed on 30/5/2018,
at: https://goo.gl/2QqCwC; James Brooks, "Swedish workers implanted with microchips to replace cash cards and
ID passes," The Independent, 6/4/2017, accessed on 30/5/2018, at: https://goo.gl/HtvYfJ
8 Arun Ramamurthy & Pramod Jain, "The Internet of Things in the Power Sector Opportunities in Asia and
the Pacific," ADB Sustainable Development Working Paper Series, no. 48 (August 2017), accessed on 3/6/2018, at:
https://goo.gl/wC8Q5y
9 McKinsey Global Institute.
10 "Internet of Things: Science Fiction or Business Fact?," Harvard Business Review (November 2014), accessed on
30/5/2018, at: https://goo.gl/DMCj45
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الشكل ()2
شبكات "إنرتنت األشياء"

املصدر :من إعداد الباحث

"اليشء" ،بحيث ميكنه إرسال البيانات واستالمها من أشياء أخرى عىل اإلنرتنت .ومن ثم ،فإن
"اليشء" هو نقطة عىل اإلنرتنت ،لها بروتوكول اإلنرتنت الخاص بها  IPالذي تستخدمه لالتصال.
ö öاالستشعار والتشغيل :يضاف إىل اليشء القدرة عىل االستشعار أو التشغيل أو كليهام ،عىل نحو
يضفي خصيصة الذكاء عىل اليشء.
ö öيف أي مكان ،ويف أي زمانُ :ي َعد الوجود يف أي مكان ويف أي زمان سمة رئيسة من سامت
نظام "إنرتنت األشياء" ،وهو ما يشري إىل وجود شبكة متاحة يف أي مكان وأي زمان .ويف سياق
"إنرتنت األشياء" ،ال يعني مفهو َما "أي مكان" و"أي زمان" بالرضورة أي مكان عامل ًّيا ،وال أي
وقت دامئًا ،ولكن ُيقصد بأي مكان املكان املطلوب وجود اليشء فيه ،ويشري "أي زمان" إىل
وقت الحاجة إليه.
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ثالثًا :تأثريات "إنرتنت األشياء" يف مجال الطاقة
تتوقع رشكة جرنال إليكرتيك أن تحقق "إنرتنت األشياء" ما قيمته  1.3ترليون دوالر يف قطاع الكهرباء يف الفرتة
 2025-2016عامل ًيا( .((1وسيتم تحقيق هذه القيمة من خالل ثالثة محاور؛ هي :التحول إىل البنية الرقمية؛ والقدرة
عىل تجميع البيانات من مختلف األجهزة؛ والقدرات الحسابية والخوارزمية التي تتيح التحكم يف األنظمة.
متتلك "إنرتنت األشياء" من الحلول التكنولوجية ما يؤهلها لقيادة ثورة الطاقة املتجددة؛ إذ من شأنها
أن تتيح توزيع الطاقة بنا ًء عىل بيانات لحظيةً ،
بدل من بيانات متأخرة .ومع تحليل البيانات اللحظي،
سيتم توزيع األحامل أوتوماتيك ًّيا عىل نحو أكرث توازنًا ،وتقليل الضغط عىل املع ّدات ،ومنع ارتفاع درجات
الحرارة بها .وعالوة عىل ذلك ،ستسمح التحليالت التنبؤية بنا ًء عىل املعلومات املتاحة لحظ ًّيا بإشعار
املشغِّلني مسب ًقا إذا ما احتاج عنرص ما إىل إصالح؛ وستساعد التحليالت التنبؤية مق ِّدمي الرعاية عىل
زيادة اإلنتاج ،وتقديم املزيد من الخدمات بأسعار معقولة إىل السوق( .((1ومن ثم ،من شأن التوقعات
املتعلقة مبخرجات النظام أن تسمح ملق ِّدمي الخدمات بعرض البيانات عىل املوزِّعني يف الوقت الفعيل،
واملساعدة يف بيع الطاقة يف السوق املفتوحة؛ ومن شأن هذا تعزيز الشفافية يف صناعة الطاقة املتجددة.
تعمل "إنرتنت األشياء" عىل املستوى الكيل واملستوى الجزيئ ،عىل نحو يساعد يف إدارة الشبكات الذكية
الوطنية ،كام يساعد املستهلكني يف تركيب محطات توليد الطاقة الكهروضوئية ألسطح املنازل إلدارة
نظامهم عىل نحو أفضل.
ويتزايد استخدام الع َّدادات الذكية برسعة أيضً ا ،عىل الرغم من التعقيدات الناتجة من نرشها عىل
امتداد ماليني األمتار ،وذلك ألن استخدام "إنرتنت األشياء" يتيح البيانات الصادرة عن قراءات الع َّدادات
الذكية ُملق ِّدم الخدمة ،ف ُيم ِّكنه من تقديم أسعار أكرث جاذبية للمستهلكني ،وتوصيات ق ِّيمة لتوفري الطاقة،
وغري ذلك من الخدمات ذات القيمة املضافة .ومع ترسيع قدرات توليد الطاقة املتجددة ،يجب أن
يكون حساب الطاقة وتخزينها بطريقة أكرث فاعلية ،ميكن استخدامها خالل فرتات الذروة .وإلدارة هذه
املنظومة ،سيكون االعتامد عىل الشبكة الذكية التي تدعمها تقنيات "إنرتنت األشياء".
وميكن أن تساعد خدمة "إنرتنت األشياء" أيضً ا عىل الوصول إىل البيانات من َمزارع الرياح البعيدة ،أو من
املزارع الشمسية ،أو محطات الطاقة املائية يف الوقت الفعيل .ومن شأن هذه الفائدة من "إنرتنت األشياء"
أيضً ا تعزيز سالمة العامل؛ إذ ميكنهم مراقبة املع ّدات ،مثل توربينات الرياح الكبرية من مسافة آمنة.
وسنلقى الضوء فيام يأيت عىل بعض التطبيقات الحيوية لـ "إنرتنت األشياء" يف مجال الطاقة :الشبكات
الذكية؛ واإلضاءة الذكية؛ وإنارة الشوارع الذكية؛ واملباين الذكية.
11 Ramamurthy & Jain.
12 Ibid.
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عا" :إنرتنت الطاقة"
راب ً
تقدم بنية "إنرتنت األشياء" مفهو ًما جدي ًدا يف مجال الطاقة؛ هو "إنرتنت الطاقة" Internet of Energy, IoE؛
وهو مفهوم جديد ،يهدف إىل تطوير البنى التحتية للكهرباء وأمتتتها ،عىل نحو يسمح برفع كفاءة إنتاج
الطاقة وجعلها أكرث نظافة .وتقوم شبكة الطاقة عىل شبكة ديناميكية متكاملة من بروتوكوالت اتصال
قياسية ،وهذا ما يسمح باالتصال بني شبكة الطاقة واإلنرتنت؛ بحيث ميكن وحدات الطاقة تبا ُدل
البيانات بالتزامن مع تبادل الطاقة.
ومل تكن شبكات الطاقة الذكية لتتاح لوال تكنولوجيا "إنرتنت األشياء" .ومن أهم املنتجات التي ق َّدمتها
"إنرتنت األشياء" يف مجال الطاقة ،العدادات الذكيةِّ ،
ومنظامت الحرارة الذكية؛ إذ متثِّل الع َّدادات الذكية
وبنية القياسات الذكية الخطوة األوىل نحو إضافة قدرات الذكاء إىل شبكات الطاقة.
 .1التحول من شبكات الطاقة التقليدية إىل الشبكات الذكية

ُص ِّممت الشبكات الكهربائية الحالية منذ أكرث من مئة عام ،حينام كانت احتياجات الطاقة الكهربائية
بسيطة(((1؛ فكان تصميم الشبكة لتوصيل الكهرباء يف اتجاه واحد من محطات الطاقة إىل املستهلكني .ونتج
من هذا التصميم أحادي االتجاه محدودية يف التفاعل ،وصعوبة استجابة الشبكة ملتط َّلبات الطاقة املتغرية
واملتصاعدة يف القرن الواحد والعرشين .ومن هنا ،نشأ مفهوم الشبكة الذكية ذات االتجاهني التي تسمح
بتبادل الكهرباء واملعلومات بني املحطات واملستهلكني .وتعتمد هذه الشبكة عىل منظومة االتصاالت
املتطورة وتقنيات "إنرتنت األشياء" التي تعمل م ًعا لجعل الشبكة أكرث كفاءة ،وأكرث موثوقية ،وأكرث أمانًا.
وعىل مستوى الشبكة ،يسمح هذا القياس اللحظي بخلق توازن بني الطاقتني املن َتجة واملسته َلكة؛ إذ ترتبط
أجهزة تنظيم الحرارة الذكية واألجهزة الكهربائية األخرى بنظام إدارة الطاقة ،وبنا ًء عليه ،تقوم األجهزة
الذكية بتعديل جدول تشغيلها ،لتقليل الطلب عىل الكهرباء يف األوقات الحرجة ،وجدولته .وبناء عليه ،يتم
تشغيل محطات الطاقة وإيقافها بحسب كمية الطاقة املطلوبة يف أوقات مع ّينةّ ،
فتقل تكاليف التشغيل
من خالل تأجيل استهالك الكهرباء بعي ًدا عن ساعات الذروة ،فيكون إنتاج الكهرباء متساو ًيا عىل مدار اليوم،
بحيث تكون كمية الكهرباء املو َّلدة مساوية لالستهالك عرب الشبكة بأكملها .وتو ِّفر تقنيات الشبكة الذكية
معلومات تفصيلية مت ِّكن مشغِّيل الشبكات من رؤية استهالك الكهرباء وإدارته يف الوقت الفعيل ،وهذا ما
يؤدي إىل تقليل االنقطاعات ،وزيادة التحكم ،ويقلل من الطاقة املسته َلكة يف أوقات الذروة.
ومت ِّكن هذه التكنولوجيا من دمج موارد الطاقة املتجددة ،مثل الرياح والطاقة الشمسية ،مع الشبكة
التقليدية؛ إذ ُت َعد موارد الطاقة املتجددة مصاد َر مستدامة للطاقة الكهربائية ،ولكنها متغرية بطبيعتها؛
13 U.S. Department of Energy, "What Is the Smart Grid?" Red Team Cyber Security on YouTube, 22/11/2014, accessed
on 3/6/2018, at: https://goo.gl/REm8Cs
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ودمجها مع الشبكة العادية له تعقيداته الفنية ،ولكن توافر البيانات ،واألمتتة التي تقدمها الشبكة
الذكية يسمحان بدمج طاقة األلواح الشمسية ومزارع الرياح مع الشبكة ،وتحسني استخدامها ملواكبة
متطلبات الطاقة املتغرية باستمرار.
وإضافة إىل هذا ،يكون باإلمكان إتاحة معلومات استهالك الطاقة وتبادلها لحظ ًّيا؛ إذ تقوم
العدادات الذكية بقياس استهالك الكهرباء يف املنزل ،وتزويد املستهلكني مبعلومات مت ِّكنهم من إدارة
فواتري الكهرباء بكفاءة.
 .2اإلضاءة الذكية

تُع ِّرف رشكة غارترن االستشارية اإلضاءة الذكية بأنها نظام اإلضاءة الذي يتصل بشبكة ،وميكن مراقبته
والتحكم فيه من خالل نظام مركزي ،أو عرب نظام "حوسبة سحابية" .وتتوقع غارترن أن ينمو حجم أجهزة
اإلضاءة الذكية املستخ َدمة ،من  46مليون وحدة عام  2015إىل  2.54مليار وحدة عام  .((1(2020وعىل
حد قول دين فرميان ،نائب رئيس األبحاث بغارترن ،فإن "اإلضاءة الذكية يف املنشآت اإلدارية والصناعية
لديها الفرصة لخفض تكلفة الطاقة بنسبة  90يف املئة ،ولكن تحقيق هذه األرقام يتطلب ما هو أكرث من
تركيب صامم االنبعاث الضويئ الثنايئ  .((1("LEDكذلك ،يرى فرميان أن الوصول إىل تحقيق التوفري األمثل
يف استهالك الطاقة يتطلب أن يح ِّقق ُمو ِّردو تكنولوجيا الطاقة وخدماتها خمس مراحل لإلضاءة الذكية:
²²إضاءة "الليد"  :LEDأصبحت تكاليف إضاءة "الليد" متاحة أكرث مام سبق؛ وقد أثبتت قدرتها عىل
توفري الطاقة بنسبة تصل إىل  50يف املئة يف عديد املنشآت التي تح َّولت إليها .وميكن أن تح ِّقق وف ًرا
يف تكلفة الطاقة يصل إىل  25يف املئة ،إىل جانب الوفر يف صيانة أجهزة اإلضاءة.
²²أجهزة االستشعار والتحكم :تتطلب غالبية تركيبات اإلضاءة الجديدة ً
شكل من أشكال أدوات
االستشعار التي تسمح بأمتتة النظم؛ بحيث ميكن تشغيل اإلضاءة من خالل لوحة القيادة املركزية.
²²الربط :يتوقف معظم املنشآت عند هذه املرحلة التي تسمح بالجمع بني عنارص التحكم والتحكم يف اإلضاءة؛
وميكن أن تؤدي اإلضاءة الذكية إىل تحقيق خفض يف تكلفة الطاقة بنسب تراوح بني  25و 50يف املئة.
²²تحليل البيانات :التحول لهذه املرحلة بإضافة تحليالت استخدام اإلضاءة ،وتقديم مقرتحات للمستهلكني
ميكن أن تق ِّلل من التكاليف بنا ًء عىل استخدام املبنى.
²²الذكاء الصناعي :ما زال كثري من املنشآت بعي ًدا عن هذه املرحلة التي ميكن فيها خلق مناذج تنبؤية
من شأنها متكني نظام اإلضاءة من أن يتعلم ويصبح أكرث ذكا ًء(.((1
14 "Gartner Says Smart Lighting Has the Potential to Reduce Energy Costs by 90 Percent," Gartner, 15/7/2015,
accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/HikWjJ
15 Ibid.
16 Ibid.
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 .3إنارة الشوارع الذكية

تُق ِّدم نظم إدارة الشوارع الذكية ًّ
حل مبتك ًرا؛ إذ يتم تشغيل اإلضاءة وإغالقها تلقائ ًّيا بنا ًء عىل االحتياج(.((1
وعىل عكس ما هو قائم حال ًّيا؛ حيث تُسته َلك طاقة كهربائية هائلة بفعل مصابيح الشوارع التي تُشغَّل
تلقائ ًيا مع حلول الظالم وتُو َقف تلقائ ًيا بحلول الصباح ،فينتج من ذلك هدر مهم للطاقة ،يقوم نظام
إضاءة الشارع الذيك عىل مصابيح "ليد" ،ومستشعر الضوء ،وجهاز استشعار الحركة ،وشبكة اتصاالت
ويتم إيقافها أو تقليل
للمسافات القصرية .ووف ًقا لهذا النظام ،تشتعل اإلضاءة مع دخول املا َّرة واملَركباتّ ،
طاقتها بغيابهم ،ويتم تنسيق هذا عىل نحو ال يلحظه املا َّرة والسائقون؛ ألن املصابيح تعمل قبل وصولهم.
وقد تم تنفيذ أول مرشوع إلنارة الشوارع الذكية عىل نطاق واسع يف مدينة أوسلو الرنويجية ،ومن املتوقع
حسن سالمة الطرق ،ويقلل تكاليف الصيانة(.((1
أن يقلل النظام استخدام الطاقة بنسبة  50يف املئة ،و ُي ِّ
 .4املباين الذكية

ُيه َدر كثري من الطاقة بفعل التدفئة والتربيد وإضاءة املكاتب واملنازل غري املأهولة .وتسمح نظم املباين الذكية
بتحقيق أكرب كفاءة ممكنة يف استخدام الطاقة داخل املنازل ومكاتب العمل؛ إذ ت َّ
ُوظف أنظمة أجهزة اإلحساس
التلقايئ عندما ال تكون الغرفة مشغولة ،لضبط التدفئة أو التربيد واإلضاءة بحسب الحاجة .وتستطيع أن
تحقق هذه األنظمة وف ًرا كب ًريا يف استهالك الطاقة ،وتقليل فواتري الكهرباء ،من خالل ضامن أن األجهزة تعمل
عند الرضورة فقط ،ومن خالل تقليل االستخدام يف فرتات الذروة ،حني تكون أسعار الطاقة أغىل.
وتقدر إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن  37يف املئة من املساكن يف الواليات املتحدة حال ًّيا فيها ثرموستات
قابلة للربمجة للتحكم يف التدفئة ،وأن  29يف املئة منها فيها أجهزة قابلة للربمجة لتشغيل أنظمة التربيد(.((1

خامسا" :إنرتنت األشياء" ومستقبل الطاقة :الفرص والتحديات
ً
ما زالت تكنولوجيا "إنرتنت األشياء" يف شوطها األول ،وما زالت تواجه كث ًريا من التحديات ل ُتح ِّقق
املتو َّقع منها ،عىل الرغم مام وصلت إليه من تطور ساهم يف مجال الطاقة؛ فالتحول الرقمي يف مجال
الطاقة يحتاج إىل استثامرات من جهات مختلفة ،سواء من القطاع الحكومي ،أو رشكات القطاع الخاص،
17 Yusaku Fujii et al., "Smart street light system with energy saving function based on the sensor network," Proceedings
of the fourth international conference on Future energy systems, ACM e-Energy, Berkeley, California, May 21-24, 2013.
18 Mike Hanlon, "Oslo to cut streetlight energy costs by 30% while increasing safety," New Atlas, 7/4/2006, accessed
on 6/3/2018, at: https://goo.gl/ZuntSy
19 U.S. Department of Energy.
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أو الجامعات املحلية ،أو الربامج الدولية ،إضافة إىل تب ّني حلول إبداعية بتنظيم هذا املجال املتجدد
وحوكمته ،وفتح األبواب للتنافسية يف هذا املجال .وما زالت هناك خطوات كثرية لتطوير صناعات
وتكنولوجيات جديدة تُه ِّيئ انتشار التطبيقات الجديدة عىل نطاق واسع .وعىل الجانب اآلخر ،تتوافر
فرص زيادة االستثامر يف الحلول الرقمية للطاقة التي تعطي سب ًقا تنافس ًّيا مقارنة بحلول الطاقة التقليدية.
 .1فرص "إنرتنت األشياء"

من املتو َّقع أن تُح ِّول التقنيات الرقمية نظام الطاقة العاملي يف العقود املقبلة ،لتجعله أكرث استدامة.
وسيكون لهذا تأثري عميق ودائم يف الطلب عىل الطاقة والعرض ،وف ًقا لتقرير جديد صادر عن وكالة
الطاقة الدولية عن التفاعل بني التكنولوجيا الرقمية والطاقة( .((2وقد حللت وكالة الطاقة الدولية تأثري
التكنولوجيا الرقمية يف أنظمة الطاقة ،بد ًءا من انتشار األجهزة املنزلية املتصلة ،إىل عمليات أمتتة اإلنتاج
الصناعي والتنقل الذيكُ ،م ِربزة تغيري التقنيات الرقمية كيفية استهالك الطاقة عىل نحو متزايد(.((2
ومن املتوقع أن يشرتك أكرث من مليار أرسة و 11مليار جهاز ذيك يف أنظمة الكهرباء املرتابطة بحلول
عام  ،2040وذلك بفضل الع َّدادات الذكية واألجهزة املتصلة .وهذا من شأنه أن يسمح لالستهالك
املنزيل بالتحكم يف مقدار الكهرباء املستخ َدم من الشبكة ،ويل ِّبي احتياجات البناء والصناعة والنقل،
مو ِّف ًرا  185غيغاواط كانت تلبيتها بالشكل التقليدي تتطلب استثامرات بقيمة  270مليار دوالر يف بنية
تحتية جديدة للكهرباء.
ويرى التقرير إمكانية تحقيق وفر يف استهالك الطاقة بنسبة  10يف املئة باستخدام البيانات يف الوقت
الفعيل ،لتحسني الكفاءة التشغيلية ،وتكاملها مع ِّ
منظامت الحرارة الذكية ،واإلضاءة الذكية ،وغريها من
األدوات الرقمية .ومع انتشار الكميات الهائلة من البيانات ،واألجهزة املتصلة يف كل مكان ،والتقدم
الرسيع يف الذكاء االصطناعي والتع ُّلم اآليل ،ستظهر تطبيقات ومناذج أعامل جديدة يف نظام الطاقة
تسمح بتحقيق هذا الوفر.
وكام يحدث التحول يف جانب املستهلك ،فإنه يحدث أيضً ا يف الجانب اآلخر يف كيفية إنتاج الطاقة من
حقول النفط الذكية ،ونقلها إىل الشبكات املرتابطة والطاقة املتجددة عىل نحو متزايد؛ إذ تسمح هذه
التكنولوجيات الرقمية بدمج الطاقة املتجددة املتغرية مع الشبكة التقليدية فيام ُيع َرف بـ "الشبكة
الذكية" ،محققة بذلك توازنًا أفضل بني الطلب والعرض من الطاقة ،مبساعدة إمدادات الطاقة الشمسية
20 The International Energy Agency (IEA), More Data, Less Energy: Making Network Standby More Efficient in Billions
of Connected Devices (Paris: International Energy Agency, 2014), accessed on 6/3/2018, at: https://goo.gl/4kK4MZ
21 The International Energy Agency (IEA), "Digitalization set to transform global energy system with profound
implications for all energy actors," 6/11/2017, accessed on 6/3/2018, at: https://goo.gl/9vGTfN
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وطاقة الرياح .وسيعود هذا عىل قطاعات إمداد الطاقة بزيادة يف اإلنتاجية والكفاءة ،إىل جانب تحسني
سالمة العامل .وعىل حد قول املدير التنفيذي لـ "وكالة الطاقة الدولية" ،فاتح بريول ،فإن عملية التحويل
الرقمي تزيل الفواصل بني العرض والطلب( .((2و ُي َعد قطاع الكهرباء والشبكات الذكية محور هذه
التحوالت ،ولكن جميع القطاعات ستتأثر يف النهاية.
تغي الطريقة التقليدية يف توزيع
ومن املفاهيم الجديدة املبتكرة التي تقدمها تكنولوجيا "إنرتنت األشياء" ُّ
الطاقة ،وهي أنها تسمح بتحويل األفراد املستهلكني إىل منتجي طاقة .وقد تح َّقق هذا املفهوم الجديد يف
أحد املشاريع الرائدة التي تم تطبيقها يف إحدى أكرث املناطق كثافة سكانية يف الواليات املتحدة يف نيويورك؛
إذ أنشأت رشكة بروكلني مايكروغريد  ،Brooklyn Microgridبالتعاون مع رشكة إل أو ثري للطاقة
 ،LO3 Energyشبكة طاقة مشرتكة تسمح بتبادل الطاقة بني األفراد( .((2وداخل هذه الشبكة ،يستطيع
مبنى واحد توليد كميات هائلة من الطاقة الزائدة من خالل األلواح الكهروضوئية املوجودة عىل سطحه،
بينام ال تستطيع مبانٍ منخفضة حوله أن تستقبل هذه الطاقة الشمسية ،وال يوجد لديها بديل غري أن
تعتمد عىل الطاقة التي يتم توصيلها من محطات الطاقة التقليدية عىل بعد مئات األميال ،وهو ما ُي َعد
نظا ًما مكل ًفا ،وغري كفؤ ،وال ميكن االعتامد عليه ،وقد تنتج منه فرتات انقطاع للطاقة عن أحياء بأكملها خالل
عاصفة أو أي طارئ آخر ،إضافة إىل فقد الطاقة الذي يصل إىل  5يف املئة خالل انتقالها عرب مئات األميال(.((2
وهكذا ،يجري تطوير حلول مبتكرة تعيد تصميم منوذج الشبكة التقليدية للطاقة مع مفهوم شبكة
الطاقة املشرتكة؛ إذ يظل مز ِّود الكهرباء الرئيس ُيشغِّل الشبكة الكهربائية التي تو ِّفر الطاقة ،ولكن
الطاقة الفعلية يتم توليدها وتخزينها وتداولها محل ًّيا من األفراد .فاملنازل املزودة بألواح شمسية تُولِّد
الكهرباء ،ومتد املنازل األخرى بالطاقة الزائدة عن حاجتها؛ وتقوم الشبكة املبتكرة بإدارة تن ُّقل الطاقة
وتسجيله أتوماتيك ًّيا بتدخل برشي بسيط.
وتتضمن الشبكة أجهزة من العدادات الذكية ،وبرمجيات تستخدم "رزم البيانات املتسلسلة"
 .Blockchainوقد تم تجهيز منازل املشاركني بأجهزة قياس ذكية مرتبطة بالشبكة ،لتتبع الكهرباء
املو َّلدة واملستخ َدمة يف املنازل ،وإدارة تحويل الطاقة بني الجريان .وقد تم اختبار هذه الشبكة يف شارع
واحد فقط ،قبل أن يتنامى تطبيقها إىل أحياء مجاورة يف بروكلني(.((2
22 The International Energy Agency (IEA), More Data, Less Energy.
23 Cf. "Innovations: Empowering communities through localized energy solutions," Lo3 Energy, accessed on 6/3/2018,
at: https://goo.gl/WSMXfo
24 Molly Lempriere, "The Brooklyn Microgrid: Blockchain-Enabled Community Power," Power Technology, 11/4/2017,
accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/CxVmbv
25 Ibid.

فسوي ديسلا
"إنرتنت األشياء" ومستقبل الطاقة

211

 .2التحديات التي تواجه "إنرتنت األشياء"

أمام شبكة "إنرتنت األشياء" ،الكثري من التحديات( ،((2عىل الرغم من منوها املتزايد .وأول هذه التحديات
هو معالجة البيانات ،وتحقيق التكامل فيام بينها؛ وذلك نظ ًرا إىل حجم البيانات املو َّلدة من "إنرتنت
األشياء" وتعقيدها ،فيام يعرف بالبيانات الكبرية  .Big Dataوهذا ما ينتج من رسعة تدفق البيانات من
األجهزة املتصلة ،واألحجام الضخمة لهذه البيانات ،وتن ُّوع أشكالها غري املهيكلة ،وهو ما يتطلب قدرات
خاصة يف معالجتها؛ إذ تكمن الصعوبة يف التحول من البيانات املتدفقة يف صورتها الخام إىل معلومات
تق ِّدم قيمة للمستخدمني واملشغِّلني .وعىل الرغم من أنها متثل تحد ًيا كب ًريا ،فهي متثل يف الوقت نفسه
مفتاح املستقبل للمكاسب املنتظرة(.((2
التوسع يف انتشار "إنرتنت
و ُي َعد التوحيد القيايس تحد ًيا آخر ال بد من مواجهته من أجل استمرار ُّ
األشياء"؛ إذ ال يلتزم مص ِّنعو "إنرتنت األشياء" و ُمو ِّردو الحلول مبعايري موحدة يف هذه الصناعة .و ُي َعد بناء
منوذج معياري لـ "إنرتنت األشياء" رضور ًيا لضامن مستويات أعىل من التكامل يف أمور الرتكيب والتشغيل
 ،Plug and Playيكاد يستحيل الوصول إليها مع الحلول التقنية الحالية .ويقع عىل عاتق القادة واملديرين
لتكنولوجيا املعلومات توحيد الجهود إلنشاء توحيد القيايس لكيفية إعداد األجهزة املتصلة باإلنرتنت.
و ُي َعد نقص املهارات تحد ًيا آخر يحول دون استعداد الرشكات لـ "إنرتنت األشياء" .وال تقترص املهارات
املطلوبة عىل معالجة البيانات؛ ولكن هناك الكثري من املهارات األخرى التي تتط َّلبها منظومة "إنرتنت
األشياء" ،وتفتقدها أسواق العاملني .ونظ ًرا إىل الطبيعة التكاملية يف منظومة "إنرتنت األشياء" ،ال ميكن
أن تُرتك الرشكات مبعزل عن رشكاء متنوعني ال غنى عنهم لتكامل هذه املنظومة.
ومن التحديات الرئيسة األخرى للمنظامت التي تعتمد عىل "إنرتنت األشياء" ،أمن الفضاء اإللكرتوين
وأمن البيانات؛ إذ تزداد الحاجة إىل تأمني البيانات واألنظمة مع "إنرتنت األشياء" التي تزيد املداخل
التي يستطيع من خاللها املخرتقون  Hackersفتح ثغرات جديدة ،وتخلق طر ًقا جديدة ميكن أن
يتسلل منها القراصنة والربامج االستغاللية األخرى إىل بياناتنا .وبالنظر إىل الكم الهائل من البيانات
التي تنتجها الكائنات املتصلة ،الذي يتطلب مساحة تخزين كبرية ،ورسعة معالجة عالية ،وعرض نطاق
تردد ًّيا غال ًبا لبيانات الصوت أو الفيديو ،فإن الحل املثايل لهذه املشكالت يبدو هو "الحوسبة السحابية"
 ،((2(Cloud Computingوهو ما يثري مخاوف كثرية بشأن الخصوصية؛ إذ ميكن ّأل تتوافق البنى التحتية
26 i-SCOOP, "The Industrial Internet of Things (IIoT): The business guide to Industrial IoT," accessed on 6/3/2018,
at: https://goo.gl/nfi3UD
27 Ibid.
"28 In Lee & Kyoochun Lee, "The Internet of Things (IoT): Applications, investments and challenges for enterprise,
Business Horizons, no. 58 (2015), p. 3.
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لـ "البيانات الضخمة" مثل "إنرتنت األشياء" ،و"التنقيب يف البيانات"  ،Data Miningمع الخصوصية.
وتُضاف إىل ذلك املخاطر الكبرية عىل الحياة الشخصية(((2؛ فعىل سبيل املثال ،ع َّدد جوزيف شتاينربغ
العديد من األجهزة املتصلة باإلنرتنت التي ميكنها "التجسس عىل األشخاص يف منازلهم"؛ مثل أجهزة
التلفزيون ،وأجهزة املطبخ ،والكامريات ،وأجهزة الحرارة( .((3ويتط َّلب التعامل مع هذه التهديدات إعادة
تصميم البنى األمنية مبا يالئم التغريات التكنولوجية التي تفرضها "إنرتنت األشياء".

خامتة
يتغي من حولنا كل يوم؛ فهي مل تعد
مل يعد التحول نحو "إنرتنت األشياء" خيا ًرا ،ولكنها أصبحت واق ًعا َّ
سو ًقا متخصصة ،ولكنها أصبحت جز ًءا أساس ًّيا من حياتنا داخل املنازل والسيارات وأماكن العمل؛ وذلك
عىل نحو متزايد باستمرار .ومن املؤرشات الدالة عىل هذه الظاهرة ،أن  12عىل األقل من كل  17هدية
يف الواليات املتحدة يف عام  2017كانت أجهزة "م ّتصلة" ،كام ب َّينت جريدة واشنطن بوست يف تقرير
املستهلكني لعام  2017يف دليل الهدايا التكنولوجية( .((3ويو ًما بعد يوم ،سيزداد تفاعلنا مع األجهزة
املتصلة ،إىل درجة قد يصبح معها استيقاظنا يف الصباح ،وأول حامم لنا ،وأول كوب قهوة نتناوله ،قد تم
صنعه أو تدبريه بوساطة جهاز متصل باإلنرتنتً ،
فضل عن بقية نشاطاتنا اليومية ،الشخصية واملهنية.
وفرصا ملزيد
تتيح "إنرتنت األشياء" بالتأكيد نقلة نوعية يف تأثري التكنولوجيا والتشبيك يف العامل املعارصً ،
من الدمج املبارش للعامل املادي يف النظم املستندة إىل الكمبيوتر ،عىل نحو يؤدي إىل تحسني الكفاءة
والدقة واملنفعة االقتصادية ،إضافة إىل تقليل التدخل البرشي( .((3وكام ب َّي َّنا ،تفتح "إنرتنت األشياء" الكثري
من االحتامالت يف املستقبل؛ إذ ميكن التدفئة التك ُّيف مع الطقس ،واإلضاءة تت ُّبع الجدول الزمني ومكان
الشمس ،كام ميكن تجنب الحوادث الداخلية باستخدام اإلنذارات.
وعىل وجه الخصوص ،ميكن توفري الكثري من الطاقة؛ إذ تفتح "إنرتنت األشياء" الباب أمام مستقبل موسوم
بـ "الشبكات الذكية"  ،Smart Gridsو"محطات الطاقة االفرتاضية"  ،Virtual Power Plantsو"املنازل
الذكية"  ،Smart Homesو"النقل الذيك"  ،Intelligent Transportationو"املدن الذكية" .Smart Cities
29 "Say Goodbye to Privacy," Wired, 16/11/2016, accessed on 30/5/2018, at: https://goo.gl/SjifGr
30 Joseph Steinberg, "These Devices May Be Spying On You (Even In Your Own Home)," Forbes, 27/1/2014, accessed
on 30/5/2018, at: https://goo.gl/xbK8XJ
31 Naresh Persaud, "2018 prediction: Securing IoT-connected devices will be a major cybersecurity challenge," CSO
Online, 22/12/2017, accessed on 6/3/2018, at: https://goo.gl/Ja8QkY
"32 Friedemann Mattern & Christian Floerkemeier, "From the Internet of Computers to the Internet of Things,
Institute for Pervasive Computing, ETH Zurich (2010), accessed on 30/5/2018, at: https://goo.gl/1re9tu
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وال تقترص هذه الثورة الصناعية والرقمية والشبكية عىل مناطق بعينها ،ولكنها تنترش انتشا ًرا واس ًعا
يف أرجاء العامل .وإذا نظرنا إىل منطقة الرشق األوسط ،نجد أن هناك من ًّوا كب ًريا لـ "إنرتنت األشياء"؛ إذ
ُيتو َّقع لها منو بنسبة تصل إىل  15يف املئة عىل أساس سنوي يف عام  ،2018وف ًقا لدراسة أع ّدتها رشكة
البيانات الدولية  .((3(International Data Corporation, IDCوستصبح املدن والرشكات يف املنطقة
العربية أكرث ً
اتصال من خالل مجموعة من املن َتجات املبتكرة والخدمات الناشئة يف القطاعات الرئيسة،
ومنها املرافق والسيارات والسالمة واألمن والرعاية الصحية والخدمات املالية والنفط والغاز والخدمات
اللوجستية واألصول ،وذلك من خالل تنفيذ مشاريع شبكات املياه والطاقة الذكية ،أو توفري البنية
التحتية لظهور املدن الذكية(.((3
وعىل الرغم من أن هذه الصناعة الشبكية مل تزل وليدة ،فإنها تق ِّدم اليوم تطبيقات واسعة من شأنها
أن تنترش عىل نطاق أوسع يف املستقبل ،مع تطور أجهزة االستشعار واالتصاالت ،والتنسيق مع صناعات
أخرى؛ ومن املتو َّقع أن تتسارع التطبيقات يف قطاع الطاقة لتحقق طفرة غري مسبوقة خالل العقد
القادم ،ينبغي التحضري لها من اآلن من أجل االستفادة من فرصها وإمكاناتها السانحة.

33 Vodafone/ New horizons, "Deploying successful IoT projects in the Middle East," 15/5/2018, accessed on 3/6/2018,
at: https://goo.gl/1LEBaU
34 Ibid.
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تاسارد

كامل أمني الوصال

البنية التحتية واالستثامرات العامة يف العامل العريب:
بني رضورة التطوير وعضلة التمويل

ال يتحـدد مسـتوى رصيـد البنيـة التحتيـة وجودتـه يف بلـد مـا بحجـم املـوارد املالية
املخصصـة لالسـتثامر يف مرشوعـات البنية التحتية فحسـب ،لكن أيضً ـا بكفاءة نظام
إدارة االسـتثامرات العامـة .ويقـف االفتقـار إىل البنيـة التحتيـة املالمئـة عقبة أمام
تحقيـق التنميـة  ،كما يسـبّب تراجـع التنافسـية يف األسـواق الدوليـة ،ويحـول دون
زيـادة االسـتثامرات املحليـة واألجنبية.
رمبـا يكـون هـذا الكتـاب محاولـة أوىل إللقـاء الضـوء على موضـوع البنيـة التحتيـة
يف الـدول العربيـة ،مـن خلال عـرض مفهـوم البنيـة التحتيـة ،والبحـث يف عالقتهـا
بالنمـو االقتصـادي  -االجتامعـي ،والتعريـف باألوضـاع الحاليـة للقطاعـات املختلفـة
للبنيـة التحتيـة ،إضافـة إىل مناقشـة القضايـا الخاصـة بتخطيـط االسـتثامرات العامـة
يف الـدول العربيـة وإدارتهـا.
متناول تجـارب دول نجحت
ً
يعـرف الكتـاب باملصـادر املختلفـة لتمويل البنيـة التحتيـة،
يف التغلـب على معضلـة متويلهـا ،ومناقشً ـا دور القطاعين العـام والخـاص يف
تطويرها.
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طاقة املستقبل من دون نفط أو وقود أحفوري
Future Energy without Oil and Fossil Fuel*
يتسبب بها ثاين
 يسود اتفاق عام بشأن املشكالت الناجمة عن االحرتار العاملي التي:ملخص
ّ
ً
محدودا للطاقة وآيل إىل
عد مصد ًرا
ً
ّ أكسيد الكربون املنبعث من احرتاق الوقود األحفوري الذي ُي
،ألن إمدادات النفط إذا ما استمرت مبعدالت االستخدام الحالية
النفاد
ّ  وذلك،ابتداء من هذا القرن
ً
أن العامل يستطيع إدارة شؤونه بنجاعة من
40 بد من أن تنفد خالل
ً
ّ فال
ّ  ويوضح هذا البحث.عاما
. وذلك باستخدام التكنولوجيا الحالية،دون اللجوء إىل الوقود األحفوري
، الشبكات الكهربائية الفائقة، ثاين أكسيد الكربون، النفط، الوقود األحفوري:كلامت مفتاحية
.طاقة املستقبل
Abstract: Problems caused by global warming due to carbon dioxide released from
combusting fossil fuels are now generally accepted. Fossil fuels are a finite resource that
will start to run out during this century, we have, for example, around 40 years of oil
supply at current usage rates. It is shown in the chapter that world can run successfully
without fossil fuel sources using the current technology.
Keywords: Fossil Fuel, Oil, Carbon dioxide, Electrical Supergrids, Future Energy.

* John Lowry, "Future Energy Without Oil and Fossil Fuel," in: Ali Sayigh (ed.), Renewable Energy in
the Service of Mankind, vol II (Basel, Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2016),
pp. 233-244.
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مقدمة
يسود اليوم اتفاق عام يف األوساط العلمية بشأن املشكالت الناجمة عن االحرتار العاملي التي يتس ّبب
بها ثاين أكسيد الكربون املنبعث من احرتاق الوقود األحفوري .وتتض ّمن هذه املشكالت ارتفاع مستوى
سطح البحار وذوبان الجليد يف غرينالند واملناطق القطبية وارتفاع عدد األعاصري والفيضانات ومستويات
الجفاف؛ إذ تضاعف حجم ذوبان الجليد يف القطب الجنويب خالل العقد املايض؛ ومنذ بداية عام
 2013فحسب ،شهدنا هبوب األعاصري االستوائية الضخمة بأنواعها املختلفة يف الفلبني والهند واملكسيك
والواليات املتحدة األمريكية ،وحدوث فيضانات يف اململكة املتحدة ،وجميعها ظواهر تس ّبب بها ارتفاع
درجة حرارة األرض أو جعلها أسوأ مام كانت عليه .ويضاف إىل ما سبق أنّ الوقود األحفوري بطبيعته
مورد محدود مرشح للنفاد خالل هذا القرن.
حان بالتأكيد وقت العمل ،حيث تتيح التكنولوجيا الحالية إدارة شؤون املجتمع من دون استخدام
الوقود األحفوري ،وهذا هو املضمون الرئيس لهذا البحث .ويتط ّلب القيام بذلك معرفة ثالثة أشياءً :
أول،
كمية الطاقة التي نستم ّدها من الوقود األحفوري؛ وثان ًيا ،مكان استخدامها؛ وثال ًثا ،إيجاد آلية تكييف
عملية ملصادر الطاقة باستخدام التكنولوجيا املتوافرة حال ًيا للتز ّود بالطاقة من مصادر غري أحفورية.

أول :ما هي كمية الطاقة املستخدمة؟ وأين نستخدمها؟
ً
يستخدم العامل حال ًيا نحو عرشة مليارات طن من مكافئ النفط سنو ًيا ،أو  116ألف تريا واط يف الساعة
من الطاقة .ويوضح الشكل ( )1تفصيل النِسب املئوية ملصادر الطاقة العاملية املختلفة لعام .2008
ويعطي الشكل (ً )2
ويبي الشكل ( )3عىل
مثال عن كيفية استخدام هذه الطاقة يف الواليات املتحدةّ .
نحو تقريبي تفصيل النسب املئوية يف كيفية استخدام الطاقة يف وسائل النقل املختلفة ،استنا ًدا إىل أرقام
االنبعاثات يف جميع أنحاء العامل.

ثان ًيا :بدائل وقود غري أحفورية
ّمثة خياران إن ك َّنا نو ّد إنتاج الطاقة من مصادر وقود غري أحفوري؛ إ ّما أن يتم الحصول عىل الطاقة من
مصادر وقود غري أحفوري ،وإ ّما أن يجري استخراج وقود بديل من مصادر وقود غري أحفورية.
تشمل التكنولوجيات املوجودة حال ًيا إلنتاج الطاقة من وقود غري أحفوري ال يتس ّبب بانبعاثات ثاين
أكسيد الكربون ً
كل من الطاقة النووية (االنشطار النووي) والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة
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الشكل ()1
تفصيل النسب املئوية ملصادر الطاقة العاملية املختلفة لعام 2008

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل تقارير وكالة الطاقة الدولية.

الشكل ()2
الكهرباء املو ّلدة بوقود أحفوري يف الواليات املتحدة
يف عام 2005

الشكل ()3
تفصيل كيفية استخدام الوقود األحفوري يف وسائل
النقل يف العامل

املصدر:

املصدر:

Green Environment News, "Carbon Dioxide
Emissions by Sector," accessed on 4/6/2018, at:
https://goo.gl/181Qho

United Nations Environment Programme, at:
https://goo.gl/W6bnhY

222

الكتـاب الثالث 2018 -
امجرت

الكهرومائية وطاقة املد والجزر والطاقة الحرارية الجوفية .يف حني يتض ّمن الوقود البديل الذي ال
يعتمد عىل الوقود األحفوري الوقود الحيوي ،والوقود الذي يعمل بالهيدروجني الناتج من املاء املح ّلل
بالكهرباء ،والوقود الذي ُينتج من الطحالب.
ُيع ّد االنشطار النووي مصد ًرا مع َتم ًدا للطاقة؛ إذ يو ّفر حال ًيا معظم الطاقة الكهربائية يف فرنسا ،وهو
مصدر نحو  20يف املئة من الكهرباء يف الواليات املتحدة ،بتكلف ٍة يجري ع ّدها اقتصادية .وتثري قضية
سالمة محطات الطاقة النووية ً
جدل واس ًعا ،لكنها بالتأكيد قيد املعالجة .وينبغي لنا أن نضع دو ًما يف
الحسبان أنه عىل الرغم من إشكاالت السالمة يف استخدام الطاقة النووية ،فإنّ مواصلة استخدام الوقود
تغي املناخ.
األحفوري تؤ ّدي هي األخرى إىل سلسلة كوارث ناجم ٍة عن ّ
أصبحت مصادر الطاقة املستدامة أو البديلة غن ّية عن التعريف ،وهي تشمل الطاقة الكهرومائية
والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة امل ّد والجزر .وباتت الطاقة الكهرومائية معتمدة؛ إذ إنها تو ّفر
حال ًيا نحو  6يف املئة من الطاقة الكهربائية يف العامل .وتع ّد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح األكرث استخدا ًما
مقارن ًة باملصادر البديلة األخرى للطاقة.
تتيح الطاقة الشمسية أكرب اإلمكانات؛ فهي غزيرة ومتوافرة يف ش ّتى بقاع العامل .وكل عام ،تز ّود أش ّعة
الشمس األرض بـ  0.22مليار تريا واط يف الساعة ،ويكفي جزء صغري منها فحسب لتلبية الحاجات
العاملية الحالية من الطاقة ،التي يوفرها الوقود األحفوري .وبعبارة أخرى ،فإن كمية الطاقة الشمسية
التي تتلقاها األرض يف أقل من ساعة تكفي إلمدادها بالطاقة ملدة عام كامل .ففي عام ،2008
استهلكت األرض نحو  116ألف تريا واط يف الساعة من طاقة الوقود األحفوري؛ وهذه ٌ
نسبة صغرية من
الطاقة الشمسية املتوافرة.
من البدهي أنّ الطاقة الشمسية متوافرة اليوم ويف املستقبل بكميات كافية .وكانت مشكالت استخدامها
تكمن دو ًما يف توافر تكنولوجيا تتيح تخزينها ،إضاف ًة إىل تكلفتها ،حيث تختلف كمية اإلشعاع الشميس
باختالف الطقس وساعات اليوم ،وقلام تتطابق مع متط ّلبات املستخدمني .ومع ذلك ،شهدنا ثور ًة هادئة
يف تكلفة الطاقة الشمسية .فبد ًءا من مثانينيات القرن العرشين ،شهدت تكلفة تركيب ألواح للطاقة
ً
منتظم ،وستواصل االنخفاض بصورة متنامية .ومن املتوقع أن تنخفض التكلفة
الشمسية انخفاضً ا
عند الذروة يف املستقبل القريب إىل ّ
أقل من  1000دوالر أمرييك للكيلوواط .وتعادلت كلفة الطاقة
املو َّلدة من أشعة الشمس ،وكلفة الشبكة الكهربائية عند تركيب ألواح للطاقة الشمسية يف املناطق
املشمسة يف جنوب أوروبا؛ و ُيتوقع أن تتعادل خالل هذا العقد يف أماكن أقل تع ّرضً ا للشمس ،مثل
اململكة املتحدة وأملانيا.

يرول نوج
طاقة املستقبل من دون نفط أو وقود أحفوري

223

تشري التقديرات إىل أنّ عام  2020سيشهد انخفاضً ا يف متوسط تكلفة الطاقة الشمسية يف الواليات املتحدة،
متوسط سعر التجزئة الحايل للكهرباء ،الذي يوازي  12سن ًتا لكل كيلوواط يف الساعة .ويف
ليصبح أدىن من ّ
الواقع ،ومبا أنّ أسعار الكهرباء بالتجزئة تشهد زياد ًة طفيفة سنو ًيا ،فقد يتقاطع السعران يف وقت أبكر؛
رمبا بحدود عام  2018يف عموم البالد ،كام حدث يف عام  2015يف املناطق املشمسة يف أمريكا.
ت ّتصف أشعة الشمس بانخفاض كثافة الطاقة املنبعثة من اإلشعاع الشميس يف ما يتعلق بكمية الطاقة
يف املرت املربع ،ويف دول مثل اململكة املتحدة ،حيث معدل مساحة األرض للفرد قليلة نسب ًيا ،فإنّ
مساحة األرض ال تكفي لتوليد طاقة كافية الستبدال الطاقة الناتجة من الوقود األحفوري .لكن هناك
اض شاسعة وأشعة شمسية ساطعة؛ ما
مناطق ،مثل الصحراء الكربى يف شامل أفريقيا ،تتوافر فيها أر ٍ
يتيح نقل الطاقة من محطات للطاقة الشمسية يف الصحراء إىل دول أوروبية عرب شبكة الكهرباء الفائقة
 .Supergridأ ّما الطاقة ألغراض االستخدام اللييل ،فيجب نقلها إىل أوروبا من أماكن أبعد.
يبلغ متوسطإشعاع الشمس عىل سطح أفقي يف الصحراء الكربى  273واط يف املرت املربع .وتصل كفاءة
ثم ،ينتج
األلواح الكهروضوئية إىل نحو  15يف املئة (طاقة كهربائية جرى توليدها /طاقة شمسية) .ومن ّ
كل مرت مربع من األلواح الشمسية ،وسط ًيا ،يف الصحراء الكربى  41واط ،و 359كيلوواط يف الساعة
متوسط
سنو ًيا .وتستهلك اململكة املتحدة  2461تريا واط يف الساعة من الوقود األحفوري؛ وبافرتاض أنّ ّ
كفاءة تحويل الطاقة يبلغ  33.3يف املئة ،فإنه يستلزم  820تريا واط يف الساعة من الكهرباء الستبدالها.
ويتط ّلب توليد هذه الكمية من الطاقة  2284كيلومرتًا مرب ًعا من األلواح الشمسية .ومبا أنّ مساحة
الصحراء ال ك ربى تبلغ  9.3ماليني كيلومرت مربع ،فإنّ تلك األلواح لن ّ
تغطي إال  0.025يف املئة من
مساحتها الكلية .وهذا ال يتعدى مساحة بساط صغري عىل ملعب كرة قدم .وإذا ُرتّبت األلواح الشمسية
عىل نحو تتع ّقب فيه أشعة الشمس يف جميع األوقات ،فستكون النتيجة احتجاز  600كيلوواط يف
الساعة كهرباء يف املرت املربع ّ
كل عام.
وكمثالٍ بسيط ،لنأخذ طاقة كهروضوئية بكلفة  1000دوالر أمرييك ّ
لكل كيلوواط يف الذروة ،أي إنّ
الخاليا الشمسية تُنتج  1كيلوواط يف الساعة عند مستوى إشعاع شميس يبلغ  1000واط يف املرت املربع.
عندها ،سيجري عمل ًيا توليد كمية إشعاع شميس أقل بكثري ،قد يقارب  273واط يف املرت املربع ،وذلك
متوسطه  8769ساعة سنو ًيا يف مواقع مثل الصحراء الكربى .وبذلك تكون
لإلشعاع الشميس الذي يبلغ ّ
الكهرباء السنوية التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية لكل كيلوواط يف الساعة يف الذروة هي 2390
كيلوواط يف الساعة سنو ًيا .وتبلغ كلفة تركيب لوح الطاقة الشمسية ملدة  20عا ًما ،من دون احتساب
سعر الفائدة 50 ،دوال ًرا أمريك ًيا سنو ًيا ،وتنتج طاقة كهربائية بكلفة  2.1سنت لكل كيلوواط يف الساعة.
ويجب إضافة  10يف املئة عىل هذا الرقم الحتساب تراجع األداء عىل مدى عمر األلواح ،و 20يف املئة
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أخرى لعدم كفاءة العاكسات والنقل .ومع ذلك تبقى تكلفة الكهرباء أقل من  3سنتات أمريكية لكل
رقم مغ ٍر.
كيلوواط؛ وهو ٌ
أما الكهرباء التي تو ّلدها محطات الطاقة يف املناطق الصحراوية ،فيجب إعادة نقلها إىل مناطق الطلب
باستخدام الشبكات الفائقة املذكورة ساب ًقا .وتكون تكلفة إنشاء خطوط نقل عالية الفولتية أقل نسب ًيا
من تكلفة األلواح الشمسية ،فمن خالل استخدام الشبكات الفائقة للكهرباء مع محطات الطاقة
الشمسية املنترشة يف أرجاء العامل املختلفة واملرتابطة بخطوط نقل عالية الفولتية تتمتع بكفاءة عالية،
تو ّفر الطاقة الشمسية كهرباء شمسية عىل مدار الساعة َ
ليل نهار.
بطبيعة الحال ،ال تقترص محطات الطاقة الشمسية عىل الصحراء الكربى؛ إذ إنّ أفضل موقع هو "الحزام
الشميس" الذي يقع تقري ًبا بني خطي العرض  40شامل ّ
خط االستواء وجنوبه؛ أي بني جنوب إسبانيا
وجنوب أفريقياً ،
وتضم هذه املنطقة الشاسعة أجزاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والواليات
مثل.
ّ
املتحدة والهند وأسرتاليا.
ال توجد مشكالت تقنية ال ميكن التغ ّلب عليها يف محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ،أو مع
محطات الطاقة الحرارية الشمسية .فنظ ًرا إىل وفرة اإلشعاع الشميس الالمحدود تقري ًبا ،وتوقع استمرار
انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية ،يف الوقت الذي ترتفع عمل ًيا التكلفة الرأساملية لجميع مصادر الطاقة
األخرى ،تتح ّول الطاقة الشمسية إىل خيار مستقبيل مغ ٍر للغاية.
متثّل األنظمة الحرارية ً
بديل من ألواح الطاقة الشمسية؛ وتُع ّد اقتصادية أيضً ا .وتشمل هذه األنظمة
طاقة الرياح وطاقة املد والجزر والطاقة الحرارية الجوفية وطاقة التيارات البحرية .وتنتج طاقة الرياح
حال ًيا ّ
أقل من  1يف املئة من الطاقة التي يو ّفرها الوقود األحفوري؛ أ ّما إذا اس ُتكمل تطويرها ،فمن شأنها
أن تُنتج يف حدود  40يف املئة من هذه الطاقة.
أثبت إنتاج طاقة املد والجزر جدواه ،عىل نحو ما نجده يف "محطة رانس لتوليد الكهرباء بطاقة امل ّد
والجزر"  Rance Tidal Power Stationيف فرنسا .ومثة مجال واسع لتعزيز استخدام هذه الطاقة ،مبا
يف ذلك مرشوع "قناة بريستول للم ّد والجزر"  .Bristol Channel Tidal Schemeوميكن مرشوعات
توليد طاقة املد والجزر الباهظة ،مثل مرشوع إنشاء سدود عىل البحر اإليرلندي ،أن تنتج مبفردها أكرث
من  1يف املئة من الطاقة الناتجة من الوقود األحفوري .ومن جهتها ،قد تو ّفر محطات الطاقة الحرارية
الجوفية املنترشة يف آيسلندا وطاقة التيارات البحرية هي أيضً ا طاق ًة كربى.
يبقى بديل استخدام الوقود األحفوري هو الحصول عىل الطاقة من وقود غري أحفوري .ويشمل ذلك،
الوقود الحيوي أو الهيدروجيني أو الناتج من الطحالب ،أو الوقود االصطناعي املستخرج من ثاين أكسيد
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الكربون واملاء .ومن املهم هنا أن تأيت موارد الوقود االصطناعي وطاقته من مصادر غري أحفوريةّ ،
وأل
يقتطع الوقود الحيوي أرايض مستخدمة حال ًيا يف زراعة املحاصيل الغذائية.
ومن املمكن متا ًما إنتاج الوقود من ثاين أكسيد الكربون ،أو مبعنى آخر القيام بعكس عملية االحرتاق.
وتقوم رشكة معروفة باسم "رشكة تصنيع وقود الطائرات املحدودة"  Air Fuel Synthesis Ltdبإنشاء
وحدات إنتاج تجارية لوقود مشابه للنفط؛ وهي تنشئ مصن ًعا ينتج ً
بديل من الكريوسني الستخدامه يف
املحركات النفاثة التقليدية .وتشري دراسات هذه الرشكة إىل أن إنتاج  1كيلوواط يف الساعة من وقود
الطائرات يتطلب  3كيلوواط يف الساعة من الطاقة الكهربائية.
وميكن إنتاج الهيدروجني من املاء املح ّلل بالكهرباء (الكهرلة) باستخدام طاقة كهربائية ناتجة من مصادر
وقود غري أحفوري ،مثل الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية .وقد تصل كفاءة الهيدروجني الناتج من املاء
املح ّلل بالكهرباء إىل  85يف املئة.
وأخ ًريا ،ميكن إنتاج الوقود من الطحالب.

ثالثًا :استخدام الشبكات الكهربائية الفائقة
ليست الطاقة النووية والطاقة البديلة فاعلتني يف مجال إنتاج الطاقة ،كام يفرتض بهام .وتستلزم الطاقة
يصعب تنظيمها مبا يالئم
النووية محطات حِ ْمل أسايس بطاقة عالية ،وكث ًريا ما تهدر الكهرباء ،حيث ُ
تيسة يف مكان ،والطلب عليها يف مكان آخر .وكمثال بسيط
الطلب .وغال ًبا ما تكون الطاقة املتج ّددة ُم ّ
عىل ذلك ،قد تتوافر طاقة الرياح بغزارة يف مزارع رياح بحر الشامل ،عندما تكون إسبانيا بحاجة إليها
يف موسم الرياح الخفيفة .وميكن أن تُنتج الصحراء الكربى طاق ًة شمسية عالية ،يف وقت ال تسمح فيه
ويصعب تخزين الطاقة بكميات
كثري من مناخات الشامل بإنتاج طاقة كهذه يف منتصف فصل الشتاء.
ُ
معقولة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
تتيح شبكة الطاقة العاملية أو الشبكة الفائقة للكهرباء ،نقل الكهرباء يف جميع أرجاء العامل؛ ما يع ّزز
إمكانات توليد الطاقة من الوقود غري األحفوري ،ويسمح باالعتامد عىل مصادر الطاقة املتج ّددة والنووية
يف إنتاج غالبية الطاقة الكهربائية .ويحتاج العامل إىل سلسل ٍة من الشبكات الحلقية أو الفائقة للكهرباء
التي ُينتظر أن تحقق فوائد كربى.
كان ريتشارد بكمنسرت فولر أول من اقرتح هذه الفكرة يف سبعينيات القرن املايض .واليوم ،أصبحت
شبكة الكهرباء الفائقة ممكن ًة بعد أن جرى تطوير النقل املبارش للتيار عايل التوتر؛ ما أتاح نقل الطاقة
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الكهربائية بصور ٍة شديدة الفاعلية .وبدأ بالفعل استخدام نظام النقل املبارش للتيار عايل التوتر يف أوروبا.
وقد تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لتوصيل األنظمة الكهربائية املتنوعة املستخدمة يف دول مختلفة.
للتوسع ليتحول إىل شبكة فائقة عاملية ،كام اقرتح ً
أصل بكمنسرت .وبدأ استخدام
ونظام النقل هذا قابل ّ
الشبكات الفائقة ،لكنها ال تزال بحاجة إىل مزيد من التطوير .وتجدر اإلشارة إىل أنّ تكلفتها ليست
باهظة مقارنة بفوائدها الكربى.

عا :النقل
راب ً
تصعب املقارنة بني وسائل النقل املختلفة؛ إذ تعتمد كل وسيلة نقل عىل نسبة اإلشغال فيها إىل ح ٍّد
ُ
بعيدً .
فمثل ،تستهلك طائرة بوينغ غالبية الطاقة ،إذا افرتضنا أنّ نسبة اإلشغال لديها  100يف املئة،
بنوعي من القطارات يستهلكان كمية أقل بكثري .وتجدر اإلشارة إىل أنّ القطار الكهربايئ التقليدي
مقارن ًة
ْ
يستهلك ،عند رسعة  100ميل يف الساعة 4 ،يف املئة من الطاقة املستهلكة يف طائرة بوينغ 747؛ يف حني
يستهلك قطار فائق الرسعة  7.4يف املئة من الطاقة التي تستهلكها الطائرة نفسها.
يستهلك قطا ٌر كهربايئ ،ينطلق برسعة  100ميل يف الساعة  7.5يف املئة من الطاقة املستهلكة يف سيارة
بحمولة كاملة ،يف حني يستهلك قطار فائق الرسعة  16يف املئة من الطاقة املستهلكة يف سيارة بحمولة
كاملة .وتجدر اإلشارة إىل أنه ال ب ّد من توخّ ي الحذر عند استخدام هذه األرقام ،ألنّ كفاءة تحويل الوقود
حالتي طائرة البوينغ  747والسيارة ،بينام ُيحتسب ذلك يف القطارات فائقة الرسعة
إىل طاقة تُحتسب يف
ْ
بالنسبة إىل الطاقة التي تنتجها محطة توليد الكهرباء ،وقد تكون محطة نووية .مع ذلكُ ،يع ّد كل من
القطار التقليدي الذي ينطلق برسعة  100ميل يف الساعة ،والقطار فائق الرسعة ،أفضل بكثري من الطائرة
والسيارة من ناحية كفاءة استخدام الطاقة مبقياس كيلوواط يف الساعة لكل شخص يف الكيلومرت.
تش ّكل القطارات الكهربائية فائقة الرسعة تطو ًرا ًّ
مهم ،ليس ألنها تتسم بكفاءة استخدام الطاقة فحسب
(فهي ال تستهلك إال  7يف املئة من الطاقة التي تستهلكها الطائرات) ،بل ألنها أوشكت عىل تحقيق
تؤهلها ملنافسة الطائرات يف مجال رسعة النقل الربي بني املدن ،وال سيام عند استخدام املسارات
رسعات ّ
الجديدة .ففي البداية ،كان ينطبق ذلك عىل الطرق القصرية نسب ًيا ،إال أنّ الرسعات تزداد طوال الوقت؛
إذ قد تصل رسعة القطارات املغناطيسية املعلقة  Maglev Trainsإىل ً 360
ميل يف الساعة (أي 580
كيلومرتًا يف الساعة)؛ ما يعني أنها ال تقل كث ًريا عن رسعة الطائرة .وتتمتع القطارات مبزايا إضافية؛ إذ إنها
يتعي عىل الطائرات أن تهبط يف مطارات تكون غال ًبا بعيدة
تنطلق من مراكز املدن وتسافر إليها ،بينام ّ
عن وسط املدينةً ،
فضل عن رسعة تحميلها وتفريغها مقارن ًة بالطائرات .ويف بلد كفرنسا يعتمد إىل حد
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ثم
كبري عىل توليد الكهرباء بالطاقة النووية ،ال تعتمد القطارات الكهربائية عىل الوقود األحفوري ،ومن ّ
ٍ
انبعاثات كربونية.
ال تنتج ّأي
إن تطوير نقل ب ّري خالٍ من الوقود األحفوري يبقى أش ّد تعقي ًدا من حالة القطارات الكهربائية املرتبطة
بشبكة الربط الكهربايئ من خالل خطوط إمداد تستخدم الكهرباء التي تو ّلدها مصادر وقود غري
أحفورية ،كام هي الحال يف فرنسا .وال توجد حتى اآلن مركبات فاعلة عىل الطرق ،ميكن ع ّدها مالمئ ًة
لنقل الركاب والبضائع ،برسعة معقولة ضمن مسافات معقولة.
قد تكون صناعة بطاريات الليثيوم ،وهي تتم ّتع بطاقة مح ّددة معقولة ومدة شحن أقرص من سابقاتها،
أكرب تغيري شهدته املركبات الكهربائية يف األعوام القليلة املاضية ،حيث أدى ذلك أخ ًريا إىل إدخال سلسلة
من املركبات التجارية ،كسيارة "تيسال طراز س"  ،Tesla Sوهي سيارة كهربائية ببطارية من إنتاج رشكة
"تيسال موتورز" يف الواليات املتحدة ،مج ّهزة ببطاريات ليثيوم يصل مداها إىل  300كيلومرت .ويوضح
الشكل ( )4مسافات الرحالت النموذجية يف الواليات املتحدة؛ إذ ُيالحظ أنّ غالبيتها تقع ضمن نطاق
السيارات الكهربائية التجارية الصغرية.
ً
مستقبل عىل طاقة مح ّددة أكرب بكثري من
تتابع بطاريات الليثيوم تط ّورها برسعة ،و ُيتو ّقع أن تحتوي
البطاريات الحالية .وميكن إطالة قدرتها التشغيلية باستخدام الشاحن الكهربايئ يف أثناء قيادة املركبة.
يبدو أنّ استعامل املركبات الكهربائية التي تعمل بخاليا الطاقة واملدفوعة بالهيدروجني ميثّل ً
بديل من
استخدام املركبات الكهربائية ببطارية .وحققت السيارات التجريبية زم ًنا ً
طويل ،وميكن إعادة تزويدها
صحيح أنّ خاليا الوقود باهظة الثمن حال ًيا ،لكن تكاليفها آيلة إىل االنخفاض.
بالوقود برسعة.
ٌ
تعي تشغيل الطائرات باستخدام الوقود غري األحفوري ،لن يكون هناك إال خياران :تزويد
يف حال ّ
الطائرات بالهيدروجني أو بالوقود االصطناعي .وقد يتس ّبب تشغيل الطائرات التقليدية بالهيدروجني
يف مشكالت عدة .فالحصول عىل مدى معقول يتط ّلب تخزين الهيدروجني وتربيده عند درجات
منخفضة ج ًدا .وتتط ّلب كثافته املتدنّية خزانات وقود كبرية ج ًدا ،ما يستلزم عملي ًة جوهرية إلعادة
تصميم الطائرات ،حيث تصبح ضخمة الحجم بسبب الح ّيز املطلوب لخزانات الوقود .أ ّما الطريقة
األفضل لتشغيل الطائرات من دون استخدام الوقود األحفوري ،فهي استخدام الوقود املص ّنع من
املاء وثاين أكسيد الكربون من خالل االعتامد عىل الطاقة التي تو ّلدها مصادر وقود غري أحفوري.
وال شك يف أنّ استبدال النقل الجوي بقطارات فائقة الرسعة عىل الطرق الربية املتوسطة من شأنه
تحقيق نقل رسيع باستهالك وقود غري أحفوري وطاقة ّ
أقل بكثري ،وتج ّنب مشكالت بيئية متعددة
مرتبطة بالنقل الجوي.
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الشكل ()4
مسافات الرحالت النموذجية يف الواليات املتحدة

املصدر:
Hybrid Consortium, at: https://goo.gl/JaQRf6

كام تش ّكل الطاقة النووية أحد بدائل النقل البحري؛ وجرى اختبارها مبا فيه الكفاية .فعىل سبيل املثال،
تستخدم قوى بحرية كربى عدة يف العامل الغواصات النووية ،ونجحت يف قطع مسافات طويلة عىل مدى
أكرث من نصف قرن .ونجح اختبار بواخر الشحن والركاب التي تعمل مبح ّركات نووية ،مثل باخرة الشحن

ذات املحرك النووي "أوتو هان"  ،Otto Hahnإضافة إىل سفينة "إن إس سافانا"  ،NS Savannahوهي
أول سفينة شحن وركاب تعمل مبح ّرك نووي.
وعىل غرار الطائرات ،يتيح استخدام الوقود االصطناعي تشغيل سفن تقليدية بوقود غري أحفوري .ومرة
أخرى ،ميكن الزراعة الحديثة إنتاج وقود غري أحفوري باستخدام الوقود االصطناعي.
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خامسا :املوارد
ً
تتوافر إمدادات كافية من اليورانيوم الرضوري للطاقة النووية والسيليكون التي تحتاجها الخاليا
توصلت دراسة
الشمسية؛ إال أنّ مدى توافر الليثيوم بغية صناعة البطاريات ميثّل معضلة ،حيث ّ
أجريت يف عام  2011يف مخترب لورانس بريكيل الوطني وجامعة كاليفورنيا األمريكية (يف بريكيل) ،إىل أنّ
االحتياطي الحايل من الليثيوم ينبغي أال يشكل عائ ًقا أمام إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية عىل
رت أنّ االحتياطيات األرضية الحالية تكفي إلنتاج نحو مليار بطارية ليثيوم بطاقة 40
نطاق واسع .وق ّد ْ
كيلوواط يف الساعة .ووجدت دراسة أخرى ،أجراها باحثون من جامعة ميتشيغان ورشكة فورد للسيارات
يف عام  ،2011أنّ موارد الليثيوم تكفي لتلبية الطلب العاملي حتى عام  ،2100مبا يف ذلك الليثيوم الالزم
للتوسع املحتمل يف إنتاج السيارات الكهربائية؛ إضافة إىل كون الليثيوم ً
قابل للتدوير .ويستند التحليل
املذكور أعاله إىل احتياطيات الليثيوم األرضية فحسب ،واملق ّدرة بحدود  20-10مليون طن.
يتوافر أيضً ا زهاء  230مليار طن من الليثيوم يف البحر؛ أي أكرث من  10آالف ضعف االحتياطي األريض.
وتبني كوريا الجنوبية مصن ًعا الستخراج الليثيوم من البحر ،و ُيتوقع أن يستخرج  33ط ًنا من الليثيوم
ً
إجامل أن ينتج من  20إىل  100ألف طن من الليثيوم .ويف اإلمكان
سنو ًيا بحلول عام 2014؛ و ُيتو ّقع
تكرار هذه التجربة وبناء هذا النوع من املصانع.

سادسا :املستقبل
ً
وصل العامل إىل الح ِّد الذي ما عاد فيه للنفط وأنواع الوقود األحفوري األخرى ّإل زمن محدود ،قبل
أن ينتهي إىل النضوب الكامل .وال يزال تحديد موعد لذلك النضوب ً
قابل لألخذ والردّ ،إل أنّ معدالت
تبي أنّ ما بقي من النفط يزيد ً
قليل عىل  40عا ًما .أ ّما الغاز الطبيعي ،فيحتاج إىل زمن
االستخدام الحالية ّ
أطول بقليل قبل أن ينضب ،يف حني أنّ إمدادات الفحم تحتاج إىل أكرث من  100عام .ونحن نعتمد اليوم
عىل الوقود األحفوري إلنتاج الغذاء وإدارة شؤون منازلنا وإدارة الصناعة وأنظمة النقل.
تتواصل املخاوف بشأن االحرتار العاملي الناجم عن انبعاثات الكربون ،ويستمر ذوبان جليد القطبني.
صحيح أن ليس هناك إجامع بشأن االحرتار العاملي عىل أنه نتيجة انبعاثات الكربون ،أو أنه إحدى
ٌ
عواقبه الوخيمة املحتملةّ ،
ناجم عن انبعاثات
وإل فإنه حتى إن رفضنا الرأي القائل إنّ االحرتار العاملي ٌ
الكربون ،وق ِب ْلنا باملراهنة عىل عواقبه الوخيمة ،ال ب ّد من إيجاد طريقة إلدارة العامل من دون وقود
وقود ناضبً ،
فضل عن أي سبب آخر.
أحفوري ،ألنه ٌ
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إنّ التكنولوجيات املستقبلية املختلفة واعدة ج ًدا ،لكن الوعود ال تتحقق دا ًمئا؛ إذ َي ِعدُ االندماج النووي
واملوصالت الفائقة  ،Superconductorsالتي تعمل بدرجات حرارة الوسط املحيط ،بطاق ٍة نظيفة ال
تنضب .لكن ذلك ال يعني بالرضورة التو ّقف عن تطوير تلك التكنولوجيات ،بل علينا ،يف الواقع ،القيام
بعكس ذلك متا ًما .إال أنّ التخطيط لها ضمن نظام ناجح متع ّذر قبل تأكيد نجاعتها متا ًما .كام أن يف
املستقبل ،ال بد من أن تتحقق مجموعة من االخرتاعات ،سيكون بعضها أفضل مام حلمنا به حتى اآلن.
ّ
كل ما علينا فعله هو االستمرار يف العمل انطال ًقا من مبادئ تقنية سليمة لتطوير تكنولوجيا قادرة عىل إنتاج
نظام طاقة عاملي ال يعتمد عىل الوقود األحفوري .وتتوافر حلول تقنية مالمئة متا ًما للعيش بال وقود أحفوري؛
وال تتط ّلب منا العودة إىل منط حياة القرن السابع عرش واستخدام حيوانات الج ّر والقوارب الرشاعية .ويجب
أن نكون قادرين عىل تحقيق مستويات معيشة جيدة أو مثالية من دون الحاجة إىل حرق الوقود األحفوري.
يتط ّلب العيش من دون وقود أحفوري إنجاز ثالث مسائل أساسية :أوالها ،علينا توليد الطاقة بالكم ّيات
التي نحتاجها من دون استخدام الوقود األحفوري؛ ثانيتها ،علينا نقل هذه الطاقة إىل مختلف املناطق التي
تحتاجها يف أنحاء العامل؛ ثالثتها ،علينا تطوير آالت نقل وزراعة تستخدم الطاقة من مصادر وقود غري أحفوري.
منتلك حال ًيا وسائل كافية لتوليد الطاقة من دون وقود أحفوري ،وذلك من خالل استخدام طاقة االنشطار
النووي والطاقة البديلة .وال تزال محطات توليد الكهرباء باالنشطار النووي قيد االستخدام منذ أكرث
صحيح أنه ال ب ّد لتصاميم املفاعالت الجديدة من أن تكون عص ّي ًة عىل االنصهار ،تج ّن ًبا
من نصف قرن.
ٌ
لكوارث شبيهة مبا حدث يف كارثة التسونامي األخرية يف اليابان ،لكن ال ميكن ّ
التخل عن الطاقة النووية
بسهولة .وعلينا أن ندرك الكوارث الناجمة عن نفاد الوقود األحفوري من دون وجود خطط طوارئ.
كام أنّ هناك مجموعة من مصادر الطاقة البديلة ،مثل الطاقة الكهرومائية (التي تو ّفر فعل ًيا  3.4يف املئة
من املصادر اإلجاملية للطاقة يف العامل) والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة املد والجزر وطاقة
التيارات البحرية وطاقة األمواج وطاقة باطن األرض .ومن املؤكد أن ال بد من أن تلتزم عملية إيجاد
مصادر طاقة بديلة املبادئَ االقتصادية السليمة .وإذا جاز الحديث عن ثورة يف الطاقة البديلة ،فهي قد
تحققت يف مجال الطاقة الشمسية؛ إذ انخفضت تكلفتها إىل مستوى يسمح بتوليد الكهرباء بالطاقة
الشمسية مع توفري يف التكاليف يف املنطقة التي تُعرف بحزام الطاقة الشمسية.
يكمن املدخل األسايس لتوفري الكهرباء عىل نطاق واسع من أنظمة وقود غري أحفوري يف توافر شبكة
كهربائية فائقة عاملية تسمح بنقل الكهرباء إىل جميع أرجاء الكرة األرضية .ومن شأن الشبكة الفائقة أن
تُستخدم لربط مصادر الطاقة املختلفة ،مثل محطات الطاقة النووية والشمسية ومزارع الرياح وأنظمة
رجح
املد والجزر .ويسمح ذلك بنقل الكهرباء من أماكن توليدها بكميات كبرية إىل أماكن استهالكها .و ُي ّ
أن تتألف الشبكة الفائقة من كابل يتيح النقل املبارش للتيار عايل التوتر يو ّفر الكهرباء إىل جميع أنحاء
العامل مبعدالت تبديد متدنّية ج ًدا ،عىل نح ٍو ُيتيح ربط الشبكات الوطنية يف البلدان املختلفة .كام قد

يرول نوج
طاقة املستقبل من دون نفط أو وقود أحفوري
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تسمح الشبكة العاملية الفائقة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء بنقل الكهرباء التي تنتجها خارج
أوقات الذروة إىل بلدان أخرى تحدث فيها ذروة الطلب يف أوقات مغايرة؛ ومن شأن ذلك أن يحقق أيضً ا
فائدة كربى القتصادات توليد الطاقة النووية .وال تثري مسألة نقل الكهرباء لالستخدام املنزيل والصناعي
أي مشكالت ،مبا أنّ الكهرباء ستكون مرتبط ًة بأنظمة الشبكات الوطنية.
إنّ
قطاعي النقل والزراعة قد يواجهان بعض املشكالت؛ إذ إنّ الكثري من حاجاتهام تعتمد عىل النفط
ْ
يرجح أن ينفد ً
أول .لذا يجب تشجيع النقل بالقطارات ،بسبب فاعليته يف استخدام الطاقة وإمكان
الذي ّ
تشغيله بكهرباء ال يو ّلدها وقود أحفوري ،كام هي الحال يف فرنسا .ومقارن ًة بالطائرات ،ال تستخدم
القطارات فائقة الرسعة إال  7يف املئة من الطاقة يف امليل ّ
لكل مسافر .و ُيوفر السفر بالقطارات فائقة
الرسعة بصفته ً
بديل من النقل الجوي كمي ًة كبرية من الطاقة ،ويف اإلمكان تشغيلها بكهرباء غري ناتجة من
وقود أحفوري .ويستخدم النقل الجوي بكثافة فوق أرايض الواليات املتحدة وغريها ،ومثة مجال لتحقيق
انخفاض ملموس يف استخدام الوقود األحفوري والكربون املنبعث منه ،عن طريق تشجيع استخدام النقل
بالسكك الحديدية فائقة الرسعة .لكن ّ
يظل استبدال جميع الرحالت الجوية بقطارات فائقة الرسعة أم ًرا
غري عميل .إذا جرى التخيل عن الوقود األحفوري ،فسوف تضطر وسائل النقل الجوي الباقية إىل استخدام
الوقود االصطناعي الناتج من ثاين أكسيد الكربون واملاء والوقود املستخرج من الطحالب أو الهيدروجني.
ويبقى الحل األول أبسط؛ ألنه يتج ّنب مسألة إعادة تصميم الطائرات بصورة جوهرية .ويف ظل نقص
الغذاء املحتمل ،ال يبدو استخدام الوقود الحيوي عىل أرايض املحاصيل الزراعية ً
ً
مقبول.
حل
ُيرجح أن يواصل النقل الربي اعتامده عىل التكنولوجيات الجديدة املستعملة يف السيارات الكهربائية
ببطارية ،والسيارات الهجينة (بطارية واحرتاق داخيل) .وإىل أن تنخفض تكلفة خاليا الوقودُ ،يستبعد أن
يشهد عدد املركبات التي تستخدم هذه التقنية ارتفا ًعا ،عىل الرغم من توافر احتامل كبري بأن يتحقق
ً
مستقبل .وميثل اعتامد أنظمة الشحن الكهربائية إلعادة شحن السيارات يف أثناء القيادة خيا ًرا آخر
ذلك
ميتلك بعض املزايا ،مبا فيها تقليص حجم البطارية وتحقيق مدى أكرب.
ّ
ويظل السؤال املطروح :ملاذا علينا اآلن البدء بالتخطيط ملستقبل ينفد فيه الوقود األحفوري ،ما دامت
هذه التكنولوجيات تعمل؟ والجواب عن ذلك هو أنّ دمج هذه التكنولوجيات كلها وتكاملها ،يتط ّلب
ً
يتبي أن تطبيق التكنولوجيات
عمل كث ًريا وجه ًدا حثي ًثا .ولدى التدقيق يف تاريخ التط ّورات التقنيةّ ،
املعروفة يستغرق وق ًتا ً
طويل .ويتط ّلب تشييد عدد كبري من الشبكات الكهربائية الفائقة أو محطات
صحيح أنّ إنجاز هذه
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية سنوات من التخطيط وإبرام االتفاقات الدولية.
ٌ
املخططات يخدم مصلحة الجميع ،إال أنّ السياسات الدولية ناد ًرا ما تكون بهذه البساطة.
ويف الحصيلة ،يبقى األمر مرتو ًكا للعلامء واملهندسني والسياسيني ،وافرتاض ًيا لجميع املفكرين ،لالضطالع
مبسؤولية إدارة عامل خالٍ من الوقود األحفوري.

2018 - الكتـاب الثالث
امجرت

References

232

املراجـع

Green Environment News. "Carbon Dioxide Emissions by Sector." at:
https://goo.gl/181Qho
 Hybrid Consortium. at: https://goo.gl/JaQRf6
 MacKay, David J. C. Sustainable Energy - Without the Hot Air. Cambridge: UIT
Cambridge, 2008. at: https://goo.gl/sj7p1D
 United Nations Environment Programme. at: https://goo.gl/W6bnhY


233

Abdul Salam Darwish & Sabry Shaaban | عبد السالم درويش وصربي شعبان

Translated by: Editorial Board |  هيئة التحرير:ترجمة

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

التوقعات الحالية واملستقبلية للطاقة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

Solar and Wind Energy

Present and Future Energy Prospects in the Middle East and North Africa*

 تنعم بلدان الرشق األوسط بإمكانات هائلة تتيح لها تطوير مصادر الطاقة املتجددة؛ إذ:ملخص
تتلقى هذه املنطقة كمية وفرية من أشعة الشمس املبارشة التي تو ِّلد بدورها طاقة الرياح
 ويؤدي استثامر هذه اإلمكانات إىل التخفيف من االعتامد عىل الوقود.معا
ً والطاقة الشمسية
 وتنجم عنه بلورة خطط عمل، عىل نحو يسهم يف تحقيق بيئة أنظف،األحفوري بقدر كبري
 تتناول هذه الورقة األهداف املستقبلية الستغالل الطاقة.جديدة للنمو االجتامعي واالقتصادي
 وترشح كيفية تحقق النجاح أو الفشل يف،املتجددة يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 من خالل عملية تقويم موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،أسواق الطاقة املتجددة الناشئة
. إضافة إىل املشاركة الحكومية القوية،ومناذج اختيار املواقع
 منطقة، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة املتجددة، الرشق األوسط:كلامت مفتاحية
.الرشق األوسط وشامل أفريقيا
Abstract: The countries of the Middle East possess an enormous potential for the
development of renewable energy resources. This region of the globe captures a plentiful
amount of direct sunshine, which in turn creates both wind and solar energy. Tapping
into this potential will dramatically reduce fossil fuel dependency, and thus create a
cleaner environment and new platforms of socio-economic growth. This paper examines
future renewable energy exploitation goals for Middle Eastern and North African (MENA)
countries and explains how solar and wind resource assessment and site selection
models, along with strong governmental involvement, can create success or failure in
emerging renewable markets.
Keywords: Middle East, Renewable Energy, Solar Energy, Wind Energy, MENA.

* Abdul Salam Darwish & Sabry Shaaban, "Solar and Wind Energy–Present and Future: Energy
Prospects in the Middle East and North Africa," in: Ali Sayigh (ed.), Renewable Energy in the Service of
Mankind, vol II (Basel, Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2016), pp. 173-184.
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مقدمة
يوحي مصطلح املوارد الطبيعية أن هذه املوارد تقترص عىل املواد املطلوبة املأخوذة من سطح األرض
أو املستخرجة من باطنها ،وتشمل األخشاب واملعادن واألحجار الكرمية والغاز الطبيعي والنفط الخام؛
لكن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من املوارد الطبيعية أيضً ا ،وهام ،كغريهام من املوارد املذكورة ،أكرث
تواف ًرا يف بعض املناطق ،مقارن ًة مبناطق أخرى .ويف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،تُعد مصادر
الطاقة الشمسية والرياح وفرية ،ويسهل الحصول عليها؛ فالشمس التي ترشق بقوة وانتظام يف هذه
املرجح ج ًّدا أن تشهد املناطق التي تسطع
الدول تج ِّدد طاقة الرياح والطاقة الشمسية باستمرار .ومن َّ
فيها الشمس أحيانًا كثرية هبوب رياح قوية ومتواصلة.
وليست االستفادة من مصادر الطاقة املتجددة باألمر الجديد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛
فقد اف ُتتِحت يف ضاحية املعادي يف العاصمة املرصية ،القاهرة ،عام  ،1913أول محطة للطاقة الشمسية
يف العامل تستخدم "مج ِّمعات حوضية متكافئة القطع"  .Parabolic Trough Solar Plantsوكانت هذه
التجربة ناجحة إىل درجة وضع خطط لبناء محطة توليد ضخمة يبلغ طول شبكتها  20ألف ميل جنويب
الصحراء الكربى ،وكان من املمكن أن تولِّد كمية الطاقة عينها التي كان يولِّدها باقي الكوكب بأرسه يف
ذاك الوقت((( .ولوال اندالع الحرب العاملية األوىل التي حالت دون تنفيذ هذه الخطط((( ،لرمبا اضطلعت
الطاقة الشمسية طوال القرن املايض بدور مياثل يف أهميته دور منتجات النفط الخام ،ال بل قد كان يف
وسعها أن تقيض عىل عرص النفط كل ًّيا.
تناقش هذه الورقة بالتفصيل األهداف الحالية واملستقبلية لبلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
يف مجال الطاقة املتج ِّددة ،وتعرض بعض العوامل التي قد تع ِّزز تحقيق تلك األهداف أو تعرقلها.

أولً  :إمكانات الرشق األوسط وشامل أفريقيا،

والتكيف التقني ،واإلنجازات األخرية ،واألهداف املخطَّط لها
تشمل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا البلدان التالية :الجزائر ،والبحرين ،وجيبويت ،ومرص ،وإيران،
وعامن ،وقطر ،والسعودية،
والعراق ،وإرسائيل ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،ومالطا ،واملغربُ ،
1 Media D.W., "Ambition vs. Reality," Construct Arabia (2012), accessed on 10/7/2014, at: https://goo.gl/CGTND
2 Ali Mostafaeipour, "Feasibility Study of Harnessing Wind energy for Turbine Installation in Province of Yazd in
Iran," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 14, no. 1 (January 2010), pp. 93–111.
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وسورية ،وتونس ،واإلمارات ،والضفة الغربية وقطاع غزة ،واليمن((( .وتتمتع هذه املنطقة بأقىص
إمكانات استثامر الطاقة املتجددة يف العامل ،إال أن مصادر الطاقة املتجددة يف املنطقة مل متثّل يف املايض
شجعت الزيادات الرسيعة واملستمرة
أكرث من  1يف املئة من إمدادات الطاقة األساسية فيها((( .وقد َّ
يف معدل االستهالك العاملي للطاقة عىل حدوث زيادة مامثلة مؤخ ًرا يف عمليات التك ُّيف وتقنيات
الطاقة املتجددة التي تالئم عىل وجه التحديد مناخ منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وطبيعتها
الجغرافية ،وهو ما ُيس ِّهل عملية تجميع طاقة الرياح والطاقة الشمسية .وعىل سبيل املثال ،ط َّورت رشكة
ألواحا شمسية ،وع َّدلتها عىل نحو خاص لتعزيز
غلف-سبيك [ Gulf-Specللتجارة العامة واملقاوالت] ً
كفاءتها يف ظل توافر الغبار والرطوبة يف البلدان الخليجية.
وتتهيأ بلدان املنطقة لالستفادة من تطوير هذه التقنيات ،لالستخدام املحيل ،وللتصدير أيضً ا .ونتيجة
ألنواع التك ّيف هذه ،كان من املتو ّقع أن تنتج املنطقة يف عام  2015نحو  3.5غيغاواط من الطاقة
املست َمدة من مصادر الطاقة املتجددة ،أو نحو  8يف املئة من الطلب العاملي .وقد شهد قطاع الطاقة
املتجددة من ًّوا رسي ًعا يف السنوات األخرية يف بقاع معينة من املنطقة؛ بفضل تعزيز االستثامرات ،وتنامي
الخطط واملشاريع بالغة التنظيم ،وتزا ُيد رعاية الحكومة وسياساتها الداعمة .وعاد ًة ما تتسم البلدان
التي حققت أعظم النجاحات ،مبستوى عالٍ من التدخّ ل الحكومي يف التعديالت التي تطرأ عىل األسواق،
والتح ّوالت التي تصيب املجتمعات والصناعات ،بعي ًدا عن األنظمة التي تعتمد الوقود األحفوري.
أساسا متي ًنا لصناعات الطاقة املتج ِّددة التي تستقطب بدورها مستثمرين أثرياء
وتُريس هذه السياسات ً
ومه ِّمني؛ إذ تتبلور رسي ًعا أطر السياسات يف مجال الطاقة املتجددة ،وتتطور أسواقها .وتشري التوقعات
إىل أن الجهود التي تُب َذل لتحقيق التنويع يف مجال الطاقة ستتغري كث ًريا يف غضون السنوات العرش املقبلة،
ً
ملحوظا يف اهتامم
وال سيام يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ شهدت املنطقة أيضً ا تنام ًيا
املستثمرين يف الفرتة 2012-2009؛ فقد فاق إجاميل االستثامرات الجديدة يف الطاقة املتج ِّددة  2.9مليار
دوالر أمرييك يف عام  ،2012بزيادة تبلغ  40يف املئة عن عام  2011و 6.5يف املئة منذ عام  .2004ولعل
خصوصا رشكات النفط
أكرث ما يثري اإلعجاب ،هو أن بعض أكرب األطراف الفاعلة يف مجال الطاقة يف العامل،
ً
والغاز الوطنية والدولية ،معنية اليوم بسوق الطاقة الشمسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
3 UAE Ministry of Foreign Affairs' Directorate of Energy & Climate Change (DECC), "International Renewable
Energy Agency (IRENA) and Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)," MENA Renewable Status
Report 2013, accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/1s9Vg6
4 Jeremy Bowden, "Middle Eastern Money Oils Wheels of Solar Expansion," Renewable Energy World (May 22, 2014),
accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/MAfjwA
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وال يجري تكريس املوارد الوطنية إلجراء األبحاث بشأن هذه التكنولوجيا وتطويرها فقط ،ولكنها
تُستع َمل لتنفيذها وتطبيقها يف الواقع أيضً ا .ويف ما ييل أمثلة لهذه املشاريع الحكومية الناجحة:
ö öمدينة مصدر يف اإلمارات العربية املتحدة ،وهي تهدف إىل تطوير املدينة البيئية األكرث استدامة
يف العامل.
ö öإنرتك  ،Enertechوهي فرع من الرشكة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا  NTECيف الكويت؛
وهي مسؤولة عن االستثامر اإلسرتاتيجي يف مصادر الطاقة املتجددة والتكنولوجيا النظيفة(((.
ö öمدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة يف السعودية؛ وهي تر ِّكز عىل السياسات والبحوث.
ö öجامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية يف السعودية؛ و ُير ِّكز فيها البحث والتطوير عىل محطات
تحلية املياه باستخدام الطاقة املائية والطاقة الشمسية ،أو الطاقة الشمسية وحدها.
وتُعزى القفزة األخرية يف استثامرات املنطقة ما بني عامي  2011و ،2012التي بلغت  40يف املئة إىل
املشاريع املغربية إىل حد بعيد؛ ففي مدينة ورزازات يف املغرب ،م ّولت رشكة أكوا باور إنرتناشيونال
 ACWA Power Internationalالسعودية ،هي والبنك الدويل ،من خالل "الصندوق املتع ِّدد األطراف
لتكنولوجيا املناخ"  ،Multilateral Climate Technology Fund, MCTFوإنشاء محطة للطاقة
الشمسية املر َّكزة  Concentrated Solar Plant, CSPوتطويرها؛ وتبلغ تكلفتها  1.16مليار دوالر
أمرييك ،وسَعَتُها  160ميغاواط .ويف مدينة طرفاية ،ط َّورت رشكة الطاقة املغربية ناريفا  Narevaمزرعة
رياح بقيمة  563مليون دوالر أمرييك ،وبسعة  300ميغاواط(((.
ويف الوقت نفسه ،دشَّ نت اإلمارات العربية املتحدة [عام  ]2013أكرب محطة للطاقة الشمسية املر َّكزة
يف العامل ،وهي مرشوع "محطة شمس  ،"1بسعة  100ميغاواط؛ وقد بلغت تكلفته  765مليون دوالر
أمرييك .ومتلك رشكة توتال الفرنسية  20يف املئة من هذا املرشوع .ويف السعودية ،جرى إنشاء محطة
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يف جزيرة فرسان بسعة  0.5ميغاواط بتمويل من رشكة شوا شل سيكيو
 Showa Shell Sekiyu KKاليابانية التابعة لرشكة شل الهولندية(((.
5 Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance, and Bloomberg New Energy
Finance, Global Trends in Renewable Energy Investment (Frankfurt: Frankfurt School of Finance & Management, 2013),
accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/A41otM
6 S. Rehman et al., "Wind Measurements and Energy Potential for a Remote Village in Saudi Arabia," in: Proceedings
of the IEEE Power Engineering Society Conference and Exposition in Africa – PowerAfrica, Johannesburg, South Africa
(July 16-20, 2007).
7 E. Block, "Middle East Energy," Power Engineering International, 2014, accessed on 25/6/2018, at: https://goo.gl/J6vwR6
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وقد أعربت دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بدورها ،استجاب ًة لرغبة االتحاد األورويب ،عن
حاجتها إىل نقل كميات كبرية من الطاقة التي تولدها الشمس والرياح من أراضيها إىل أوروبا عرب شبكة
كهرباء عابرة للقارات؛ بهدف تلبية نحو  20يف املئة من الطلب األورويب عىل الطاقة .ومن شأن عملية
النقل هذه أن تُو ِّفر عىل االتحاد األورويب نحو  33مليار دوالر أمرييك سنو ًّيا .و ُيتو َّقع أيضً ا ازدياد الطلب
العاملي عىل الطاقة بنسبة  40يف املئة بحلول عام .(((2035
بدأت األهداف املتعلقة بتكنولوجيا الطاقة املتجددة يف املنطقة تتك ّيف مع التغري الذي طرأ عىل
االستثامرات والطلب املتنامي باطراد عىل الطاقة .ويوضح الجدول ( )1األهداف التي أعلنت عنها
مؤخ ًرا بلدان املنطقة.
الجدول ()1
األهداف التي أعلنتها مؤخ ًرا بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا
البلد

األهداف

نوع التكنولوجيا

الجزائر

)2020( % 15
)2040( %40

طاقة شمسية ( %37خاليا ضوئية وطاقة شمسية مر َّكزة)
رياح %3

ليبيا

)2020( %7
)2025( %10

خاليا ضوئية

املغرب

)2020( %42

خاليا ضوئية وطاقة شمسية مر َّكزة

تونس

)2016( %11
)2030( %25
( %40من الطاقة )2030

مرص

)2020( %20

فلسطني

)2020( %10

*

)2015( %7
)2020( %10

رياح  1.7غيغاواط 2030
خاليا ضوئية  1.5غيغاواط 2030
طاقة شمسية مر َّكزة  500ميغاواط
خاليا ضوئية وطاقة شمسية مر َّكزة %8
رياح %12
خاليا ضوئية وطاقة شمسية مر َّكزة (مزارع شمسية  460ميغاواط ،وألواح
شمسية سقفية  110ميغاواط)
رياح  800ميغاواط
خاليا ضوئية وطاقة شمسية مر َّكزة (مزارع شمسية  460ميغاواط ،وألواح
شمسية سقفية  110ميغاواط)
رياح  800ميغاواط
خاليا ضوئية وطاقة شمسية مر َّكزة  150-100ميغاواط
رياح  400ميغاواط

األردن
لبنان

)2020( %12

8 David Twomey, "Israel Govt. Sets 10 per cent Renewable Targets," Econews, 20/7/2011, accessed on 6/3/2018, at:
https://goo.gl/gCWPSX
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نوع التكنولوجيا
 ميغاواط1500-1000 طاقة الرياح
 ميغاواط250 محطة توليد طاقة شمسية بالخاليا الضوئية
خاليا ضوئية
رياح
خاليا ضوئية وطاقة شمسية مركزة
رياح
 ميغاواط240 خاليا ضوئية
 ميغاواط400 طاقة شمسية مر َّكزة
 ميغاواط80 رياح
%15 خاليا ضوئية
%40 طاقة شمسية مر َّكزة
%10 رياح
خاليا ضوئية
طاقة شمسية مر َّكزة
رياح
خاليا ضوئية
 غيغاواط54 اإلجاميل
 غيغاواط42 خاليا ضوئية وطاقة شمسية مر َّكزة
 غيغاواط9 رياح

األهداف

البلد

)2025( %5

سورية

)2020( %5

البحرين

)2025( %10

**إيران

)2016( %2

العراق

)2015( %5
2020( %10
)2030( %15

الكويت

)2020( %10

ُعامن

)2020( %2

قطر

)2032( %50

السعودية

خاليا ضوئية
َّ
طاقة شمسية مركزة
رياح

)2030( %5 ديب
)2030( %7 أبوظبي
)2030( %20
) غيغاواط2.5(

اإلمارات

 ميغاواط400 رياح
 ميغاواط100 طاقة شمسية مر َّكزة
 ميغاواط4 خاليا ضوئية

)2025( %15

اليمن

* Greenpeace, Jordan's Future Energy, Greenpeace International, Mediterranean (2013), accessed on 3/6/2018, at:
https://goo.gl/NW7YFm
** Mohsen Rezaei, S. Kamal Chaharsooghi & Payam Abbaszadeh, "The Role of Renewable energies in Sustainable
Development: Case Study Iran," Iranica Journal of Energy and Environment, vol. 4, no. 4 (2013), pp. 320-329.
:املصدر
"12% renewable energy by 2020 in Lebanon: mission possible," The Daily Star, 28/5/2012, accessed on 3/6/2018,
at: https://goo.gl/JeeiB1; C. B. Nalan, O. Murat & O. Nuri, "Renewable Energy Market Conditions and Barriers in
Turkey," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 6-7, (August–September 2009), pp. 1428-1436;
M. J. Shawon, L. El Chaar & L. A. Lamont, "Overview of Wind Energy and its Cost in the Middle East," Sustainable
Energy Technologies and Assessments, vol. 2, no. 1 (June 2013), pp. 1-11; Abdul Salam Darwish, "Eco-friendly
Buildings: The Central factor in Transitioning to a Green Economy," International Journal of Environment and
Sustainability, vol. 3, no. 1 (2014), pp. 54-62.
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ثان ًيا :مساهمة طاقة الرياح
ُيتو َّقع أن تؤدي طاقة الرياح يف املستقبل دو ًرا ًّ
مهم يضاهي أهمية دور الطاقة الشمسية ،كام يتضح
من الجدول ( ،)1وذلك ضمن التطورات التي ستطرأ عىل الصناعة .وتجتذب طاقة الرياح عد ًدا كب ًريا
وعامن مبواقع عدة تتميز بخصائص رائعة للرياح
من البحوث واالستثامرات .وتتفاخر بلدان كاملغرب ُ
الطبيعية ورسعة عالية ،بينام تعتزم دول كإيران وتركيا إنشاء مزارع رياح كبرية بهدف استكامل ملف
الطاقة لديها ،وتخفيف اعتامدها عىل الواردات األجنبية((( .وتُعد طاقة الرياح أحد مصادر الكهرباء
يف مرص واملغرب وتونس( ،((1وقد بلغ إجاميل السعة التي تولِّدها الرياح يف مثاين بلدان  1.1غيغاواط
يف نهاية عام  .((1(2012عالوة عىل ذلك ،تدرس السعودية إمكانات طاقة الرياح يف القرى النائية؛
لخفض التكلفة املرتفعة لخطوط النقل الطويلة( .((1ويبحث األردن إمكانية استخدام َع َنفات الرياح
 Wind Turbinesلتشغيل محطات تحلية املياه اآلسنة بالتناضح العكيس(.((1
وتختلف طبيعة الرياح من مكان إىل آخر ،بفعل تنوع التضاريس الطبيعية يف بلدان املنطقة؛ إذ تؤثر
الطوبوغرافيا يف رسعة الرياح ،ومن ثم يف قدرتها .ويعرض الشكل ( )1إمكانات طاقة الريح يف بلدان
املنطقة عند ارتفاع  100مرت ملحطة مركزية(.((1

ثالثًا :هل تستطيع منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
تحقيق أهدافها يف مجال الطاقة الشمسية وطاقة الريح؟
تؤثر عوامل عدة يف نجاح أي بالد من بلدان املنطقة أو فشلها يف تحقيق أهدافها املعلنة يف مجال
الطاقة املتجددة .وكام ذكرنا ،فإن مساهمة الحكومة ومشاركتها الفاعلة يف وضع السياسات وإعادة
توجيه أوجه االعتامد عىل السوق تضطلع بدور حاسم يف النجاح ،أو قد تؤدي إىل الفشل األ َّويل للبنية
9 Media D.W.; UAE Ministry of Foreign Affairs' Directorate of Energy & Climate Change (DECC), "International
"Renewable Energy Agency (IRENA) and Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21).
10 REN21, Century RE, Renewables Interactive Map, 2014, accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/aPkQQv
"11 "12% renewable energy.
12 S. M. Habali & I. A. Saleh (1994), "Design of Stand-alone Brackish Water desalination Wind Energy System for
Jordan," Solar Energy, vol. 52, no. 6 (June 1994), pp. 525-532.
13 UAE Ministry of Foreign Affairs' Directorate of Energy & Climate Change (DECC), "International Renewable
"Energy Agency (IRENA) & Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21).
14 A. Shihab-Eldin, "Renewable energy in GCC," Paper presented at the Annual Arab Energy Club Meeting, Amman,
Jordan, June 2014.
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الشكل ()1
متوسط رسعة الرياح يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املصدر:
UAE Ministry of Foreign Affairs' Directorate of Energy & Climate Change (DECC), International
Renewable Energy Agency (IRENA) & Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21).

التحتية الناشئة للطاقة املتجددة؛ فعندما ال تساعد حكومات املنطقة ،أو تعجز عن مساعدة التكنولوجيا
الناشئة ،من خالل حاميتها من الطاقة الراسخة القامئة عىل الوقود األحفوري ،يصعب عىل تقنيات
الطاقة املتجددة اخرتاق السوق.
وإضافة إىل إنشاء بنية تحتية صناعية ،وبغية توحيد التقنيات الجديدة ،ال بد من توفري القبول الثقايف
من خالل حمالت التوعية والتثقيف ،ووضع اللوائح ذات الصلة .أما البلدان التي تعاين ح َّدة االضطرابات
الداخلية ،كمرص وسورية والعراق واليمن وليبيا ،فتواجه صعوبات يف اجرتاح مثل هذه التغيريات يف
السياسات والسوق ،أو يف تنفيذها ،وسيثني عدم استقرارها املستثمرين .ولذلك ،فعىل الرغم من
إنجازاتها السابقة ،من املستبعد ج ًّدا أن تفي هذه البلدان حتى باألهداف املتواضعة.
وتجدر اإلشارة إىل أن النجاح يعتمد عىل التخطيط املحكم يف البلدان التي ال تواجه مشكلة يف استقرارها
الداخيل .وقد تَح َّقق ذلك بدرجة محدودة يف املغرب والجزائر ،وهام البلدان اللذان يسريان ُقدُ ًما
يف طليعة بلدان املنطقة يف سعيهام لتحقيق مكاسب ملموسة من خالل تطبيقهام قواعد تنظيمية
ً
خططا بالغة التنظيم لتوسيع قدرات الطاقة املتجددة لديهام ،عىل الرغم
بالغة الدقة ،وتنفيذهام
من افتقارهام إىل املوارد املالية .ولذلك ،قد يواجه هذان البلدان صعوبات يف تحقيق أهدافهام ضمن
املواعيد املح َّددة ،إن مل يستقطبا مزي ًدا من االستثامرات األجنبية.
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من ناحية أخرى ،ستحتل البلدان اآلمنة ج ًّدا واملستقرة اقتصاد ًّيا ،كاإلمارات والسعودية ،مرك ًزا متقد ًما
ج ًّدا؛ و ُيتو َّقع أن تحقق جميع أهدافها بفضل الدعم الحكومي .ومن املتو َّقع أن تحقق السعودية أعظم
اإلنجازات بتوليد  54غيغاواط من الطاقة املتجددة بحلول عام  ،2032وأن تحقق إيران وإرسائيل ودول
الخليج األخرى أهدافها بحلول عام .2020

عا :تقويم موارد الطاقة الشمسية وطاقة الريح
راب ً
تكمن إحدى أفضل الطرق التي تضمن النجاح لدى السعي لتطوير تقنيات الطاقة املتجددة يف التخطيط
واإلعداد املالمئني .أما أفضل وسيلة لتحقيق ذلك ،فهي من خالل بلورة برنامج "تقويم موارد الطاقة
الشمسية وطاقة الريح"  ،Solar and Wind Energy Resource Management, SWERAومن ثم
ً
تخطيطا وتنسي ًقا ،وهو مقيد بقيود
تطبيقه .ويتط َّلب هذا الربنامج ،شأنه شأن أي مرشوع ف ِّني آخر،
املوازنة والجداول الزمنية؛ وهو يحتاج إىل مجموعة واضحة من األهداف تتيح اختيار أفضل مقاربة.
ويستند نجاح هذا الربنامج يف نهاية املطاف إىل جودة أصوله؛ أي التقنيات الصائبة لتحديد املواقع
والقياس ،والطاقم املدرب ،واملع َّدات الجيدة ،والطرق الدقيقة لتحليل البيانات(.((1
ولألسف ،فإن هذه الطريقة مل تُعتَمد بعدُ يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .صحيح أن أطلس
اإلمارات ملوارد الطاقة الشمسية الذي وضعه مركز البحوث لرسم خرائط الطاقة املتجددة يف معهد
مصدر للعلوم والتكنولوجيا ُيعد انطالق ًة جيدة ،لكن بلدانًا عديدة يف املنطقة تفتقر إىل أي نوع من
األطالس ملوارد الطاقة املتجددة فيها .ويح ِّدد برنامج تقويم موارد الطاقة الشمسية وطاقة الريح أفضل
األماكن لبناء محطات الطاقة الشمسية أو مزارع الرياح .أما عدم استخدام هذا الربنامج ،فإمنا يعني
غياب خريطة تح ِّدد مكان جميع الغابات والرواسب املعدنية واألنهار واملياه الجوفية واحتياطيات
النفط والغاز يف البلد .ومع ذلك ،نرشت الوكالة الدولية للطاقة املتجددة  IRENAاألطلس العاملي
للطاقة املتجددة الذي يسد الفجوة بني البلدان ،من خالل توفريه إمكانية الوصول إىل البيانات الرضورية،
وتقدميه الخربات والدعم املايل الذي تحتاج إليه كل منها لتقويم إمكانات الطاقة الوطنية املتجددة(.((1
توسع الوكالة نطاق مرشوعها هذا الذي اس ُتهِل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،ليشمل
و ُيتو َّقع أن ِّ
مصادر الطاقة املتجددة قاطبة.
15 A. Gastli, Y. Charabi, "Solar Electricity Prospects in Oman Using GIS-based Solar Radiation Maps," Renewable and
Sustainable Energy Reviews, vol. 14, no. 2 (February 2010), pp. 790-797.
16 "Renewable Energy Resources in EU-MENA," in: German Aerospace Center (DLR), Concentrating Solar Power
for the Mediterranean Region: Final Report (April 2005), pp. 55-70, accessed on 3/6/2018, at: https://goo.gl/3Cg9mW
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خامسا :تقويم إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
ً
ميكن تصنيف مصادر الطاقة املتج ّددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل صعيد توليد الطاقة
عىل النحو التايل(:((1
ö öاإلشعاع الشميس املبارش عىل أسطح تتعقب الشمس (الطاقة الشمسية املر َّكزة).
ö öاإلشعاع الشميس املبارش واملنترش عىل سطح ثابت ينحدر يف اتجاه الجنوب وفق زاوية خط
العرض (الطاقة الضوئية).
ö öرسعة الرياح (محطات برية وبحرية لتوليد الطاقة من الرياح).
ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،تجب دراسة املؤرشات الثالثة التالية لتقويم إمكانات الطاقة
صحيحا:
املتجددة تقو ًميا
ً
ö öمؤرشات فنية ميكن استغاللها من خالل استخدام التكنولوجيا الحالية.
ö öمؤرشات األداء؛ مثل متوسط إنتاجية الطاقة املتجددة التي ميكن توليدها.
ö öمؤرشات اقتصادية متنح املحطات الجديدة يف املدى املتوسط واملدى الطويل قدرة عىل منافسة مصادر
الطاقة املتجددة والتقليدية األخرى؛ نظ ًرا إىل تطورها التقني املحتمل ،ووفورات الحجم التي قد تح ِّققها.

سادسا :خيارات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
ً
يف املنطقة وعوامل اختيار املوقع
ُي َعد توليد الطاقة الشمسية الحرارية املر َّكزة أعظم مصدر للطاقة املتجددة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .وميكن استخدام تقنية األلواح الشمسية عىل نطاق واسع يف املزارع الصغرية ويف األنظمة
الس َمتان الرئيستان اللتان تجعالن الطاقة الشمسية املر َّكزة تقنية رئيسة
الكبرية واملعقدة .وتتمثل ِّ
ً
مستقبل يف كون الطاقة الشمسية:
إلمدادات الطاقة املتجددة يف هذه املنطقة
ö öقادرة عىل توفري طاقة مضمونة بحسب الطلب وعند الطلب.
ö öوفرية للغاية وغري محدودة عمل ًيا.

ميكن استغالل تقنيات الطاقة الشمسية األخرى أيضً ا ،كتلك املستخ َدمة يف أنظمة التدفئة والتربيد،
واستخدام طاقة الرياح لتلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة .أما سعة َع َنفات الرياح األنسب للمنطقة،
17 Li Dongrong, "Using GIS and Remote Sensing Techniques for Solar Panel Installation Site Selection," Master Thesis,
University of Waterloo, Canada, 2013.
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الشكل ()2
عوامل اختيار موقع محطة الطاقة الشمسية

املصدر."Renewable Energy Resources in EU-MENA" :

فرتاوح بني  1و 250كيلوواط للمواقع الربية؛ بينام تراوح سعة مواقع الرياح البحرية بني  250و2500
كيلوواط .ومن خالل األفكار والتعديالت املبينة يف هذه املقالة ،ميكننا تيسري هذا التطور مع تحقيق
أفضل النتائج املمكنة .و ُت َعد التقنيات الذكية واألنظمة الذكية من العوامل الرئيسة التي تتيح تحقيق
ٍ
صـاف صـفري للطاقــة (.((1
عملية التحول يف هذه البلدان إىل مجتمعات تنعم باسـتخدام
وإضافة إىل توافر اإلشعاع الشميس أو رسعة الرياح ،مثة معايري عدة يجب أخذها يف االعتبار لدى تحديد
متوسط
املوقع الصحيح ملحطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح .فعىل سبيل املثال ،ال يكفي أن يكون ِّ
رسعة الرياح مرتف ًعا يف موقع ما الختياره ،بل يجب أيضً ا النظر يف احتامل هبوب الرياح ،واالرتفاع الذي
تقاس عنده .وتبلغ أغلبية األرقام املتاحة ارتفاع  10أمتار ،ويجب تحويلها بدقة إىل ارتفاعات أخرى
لتحديد إمكانية استخدامها .ويجب دعم هذه األرقام ببيانات مستمدة من مركز لبحوث االستشعار
عن بعد .ولدى النظر يف مواقع محطات الطاقة الشمسية ،يكون أحد املعايري املهمة الختيار املوقع
هو املستويات السنوية لإلشعاع الشميس يف اتجاهات مختلفة مقابل زوايا االنحدار .ويبني الشكل ()2
طريقة تحديد مواقع املزارع الشمسية املالمئة.
18 Renewables Interactive Map.
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عند وضع األلواح الشمسية ،من املفيد عدم االكتفاء بالنظر يف املعايري البيئية ،كاملناطق الحساسة بيئ ًّيا وإمكانية
الوصول إىل األرض؛ إذ ال بد من تناول معايري اقتصادية أيضً ا ،كإمكانات إنتاج الطاقة ،ونظام النقل الحايل ،وسوق
الطاقة الشمسية( .((1وتظهر معايري اختيار موقع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عىل التوايل يف الجدولني ( )2و(.)3
الجدول ()2
معايري اختيار موقع محطة الطاقة الشمسية
املعيار

الوصف

العرض والطلب

الطلب املحتمل عىل الطاقة والقدرة عىل توليد الطاقة لدى املناطق/
األقاليم املحلية ،وميكن تقوميه لتحديد الحجم األمثل للمزرعة

االنحدار

يؤثر انحدار األرض يف اتجاه ورود اإلشعاع

اإلشعاع املبارش الطبيعي /إمكانات الطاقة الشمسية معلومات عن إمكانات الطاقة الشمسية يف املناطق موضع االهتامم
القرب من الطرق

يخ ِّفف القرب من الطرق تكاليف اإلنشاء والصيانة

بعد املسافة من خطوط النقل /خط التيار الكهربايئ
أو خطوط األنابيب

يؤدي طول املسافات إىل فقدان الطاقة الكهربائية والربط بالشبكة

مخاطر الرمال /الغبار /الضباب

مزيج من الغبار والضباب والرذاذ

سبل الوصول إىل مصادر املياه

رضورية لتربيد األلواح

املناطق الحساسة بيئ ًّيا

تحديد اآلثار وف ًقا للمناطق املحلية

الغطاء األريض /خصائص االستعامل (إمكانية
الوصول)

إمكانية الوصول من أرض إىل أخرى

األثر البرصي

الجانب الجاميل بخصوص البيئة املحيطة

تاريخ الطقس

الكمية املتوقعة خالل مختلف فصول السنة

مواصفات األلواح الشمسية (مبا يتالءم مع املوقع
املختار)

تشكيالت أنظمة مختلفة ملواقع متباينة

مخاطر الكوارث الطبيعية

مخاطر الفيضانات والزالزل وانهيار السدود ،وغريها

الرتاث الثقايف

حامية الرتاث الثقايف
املصدر:

"A.H.I. Lee, H.H. Chen & H. Y. Kang, "Multi-criteria Decision Making on Strategic Selection of Wind Farms,
Renewable Energy, vol. 34, no. 1 (January 2009), pp.120-126.
19 "Renewable Energy Resources in EU-MENA".
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الجدول ()3
معايري اختيار موقع محطات طاقة الرياح
املعيار
إمكانات طاقة الرياح

املعيار الفرعي
التوزيع التكراري للرياح
كثافة طاقة الرياح
املتوسط السنوي لرسعة الرياح
العواصف واالضطرابات الشديدة
مساحة األرض
الطوبوغرافيا وظروف الرتبة
التوافر
الوعورة والعقبات (منبسطة ،سلسة ،مكشوفة ،خط ساحيل ،جبال ،أنفاق ،من دون أشجار ،منحدرة)

مسائل متعلقة باألرايض

الصيانة
النقل (الطرق والسكك الحديدية)
الرتاث الثقايف واآلثار
البعد عن املناطق السكنية
مناطق مصنفة دول ًّيا
مناطق مشمولة بحامية خاصة
مناطق مشمولة بتدابري حفظ خاصة
موقع "رامسار" (مواقع مصنفة مبوجب الترشيع األورويبُ ،وتنح حامية أكرب يف هذا السياق
مبوجب القانون)
موقع تراث عاملي
وح ّش إلنتاج العلف)
االستخدام الحايل لألرض (زراعية ،ماشية ،أغنام ،رعي َ
سوا ٍر اللتقاط إشارات االتصاالت
ذات أهمية علمية خاصة
البعد عن الحزام األخرض
غابات أشجار عريضة األوراق
أشجار معمرة
مجا ٍر مائية
اض رطبة
أر ٍ
مروج غنية باألزهار
سياج من أشجار مكتملة
ظروف جيولوجية وهيدرولوجية (رصف ،وترسيب املياه ،ومسائل إمدادات املياه ،والجداول،
واألنهار ،والبحريات أو املجاري املائية /موائل مائية أخرى يف نطاق /عىل بعد  200إىل  500مرت)
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املعيار

املعيار الفرعي
حسن اختيار ارتفاع املنشأة

الفوائد

تكنولوجيا متاحة بأسعار مقبولة
دعم السياسات
تكلفة رأس املال
تكلفة التشغيل والصيانة

معايري اقتصادية

تكلفة األرض
فرتة اسرتداد التكاليف
الحوافز
سوق الكهرباء

معايري اجتامعية
وسياسية

املصلحة العامة والقبول العام
السياسات الحكومية
إنشاء فرص العمل
الضوضاء

القضايا املتعلقة ب َعنَفات
الرياح

اآلثار البرصية
الحجم والقياس والتصميم ،ما قد يؤثر يف وضوح رؤية هذه ال َعنَفات من مسافة معينة
وميض الظل الناجم عن دوران شفرات العنفة
الطريان
الدفاع الجوي
الربط الكهربايئ

املخاطر والقضايا الفنية

التشويش الكهرومغناطييس
البعد عن شبكة الكهرباء
املصدر:
Jill Erin Maynard, "Factors influencing the development of wind power in rural Alaska communities," MSc Thesis,
University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, 2010.

خامتة
تُع ّد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جز ًءا من املوارد الطبيعية يف البالد؛ ويجب أن تحظى بتقدير رفيع
عىل غرار جميع املوارد املحلية األخرى .وتنعم بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا بوفرة من هذه
املوارد التي ميكن استثامرها .ويعتمد استغاللها الصحيح عىل املشاركة الحكومية القوية التي تشمل
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وضع السياسات واللوائح واألنظمة ،وإدخال تعديالت عىل األسواق ،وإعداد خطط مشاريع تفصيلية
وشاملة ،وتنفيذ "برنامج تقويم موارد الطاقة الشمسية وطاقة الريح".
ومن املستب َعد أن تح ّقق بعض البلدان غري املستقرة وذات املوارد املالية املحدودة أهدافها يف مجال
الطاقة املتجددة .و ُي َع ّد الدعم الدويل (وال سيام من االتحاد األورويب) رضور ًّيا لتحقيق االستخدام األمثل
للطاقة املتجددة .وميكن أن تحصل بلدان االتحاد األورويب عىل مصدر جيد ج ًّدا إلمدادات الطاقة إذا
شجعت املستثمرين عىل تنفيذ مشاريع يف هذه املنطقة.
وأخ ًرياُ ،ي َعد مستوى الوعي العام والتثقيف ً
رئيسا يتعني عىل حكومات املنطقة تعزيزه لتحقيق
عامل ً
ٍ
صـاف صـفري للطاقــة؛ ذلك أن اعتامد املجتمع هذا االسـتخدام أمر أسايس،
مجتمع ينعم باسـتخدام
وميكن تحقيقه من خالل تحديد أهداف مجتمعية الستخدام الطاقة.
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Translated by: Editorial Board |  هيئة التحرير:ترجمة

 أي بديل طاقي يف املستقبل؟،السيارة الكهربائية
The Electric Car: A Future Energy Alternative?*
قدمت فرنسا خطتها املستقبلية "املناخ" التي تقوم عىل
َّ ،2017  يوليو/ يف متوز:ملخص
 حصة، بنسبة الثلث، إضافة إىل خفض،2022 مبادئ إنهاء إنتاج الكهرباء من الفحم قبل عام
 والحظر الكامل عىل بيع البنزين أو الديزل يف السيارات،الطاقة النووية يف إمدادات الكهرباء
امللوثة من
تدريجا جميع املركبات
املرجح أن ُيلغي
 وإدخال نظام مكافأة من،2040 بحلول عام
ِّ
ً
ّ
 واتبعت بلدان أوروبية أخرى الطريق نفسها لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية (وال س َّيام.التداول
 هل متثل السيارات الكهربائية العصا السحرية: يظل السؤال، ومع ذلك.) وهولندا، وأملانيا،الرنويج
لتحقيق أهداف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة كام جرى رسمها ملكافحة التغري املناخي؟ يعرض
 ويسترشف العوائق واملحفزات،بيري بونور يف هذه الدراسة وضع السيارات الكهربائية حال ًّيا
.املتعلقة بانتشارها يف املستقبل
، أوروبـا، التغير املناخـي، غـازات االحتبـاس الحـراري، السـيارات الكهربائيـة:كلمات مفتاحية
.طاقـة املسـتقبل
Abstract: In July 2017, France presented its future climate plan which is based on
ceasing the use of coal to produce electricity by 2022, reducing the country's nuclear
usage by one third, banning all petrol and diesel vehicles in the country by 2040, and
introducing incentives for new low emission vehicles to phase out polluting vehicles.
Other European countries are following suit and promoting the spread of electric vehicles
(Norway, Germany and Netherlands in particular). Yet is this the panacea for achieving
greenhouse gas reduction in the battle against climate change? In this article, Pierre
Bonnaure assesses the forces driving the spread of electric cars and its impediments.
Keywords: Electric vehicles, Greenhouse gas, Climate change, Europe, Future Energy.

* Pierre Bonnaure, "Voiture électrique, parcours chaotique,"
pp. 17-26.
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تقديم :حامسة سياسية عالية للسيارة الكهربائية
يف الوقت الذي كان ينبغي لسلبيات البطاريات ومشكالت شحنها أن تحرص السيارة الكهربائية ضمن حدود
أسواق متخصصة (أساطيل الرشكات ،أو بوصفها السيارة الثانية لألرسة لالستخدام الحرضي الحرصي) ،يبدو أن
اإلرادة السياسية لكثري من الحكومات (انظر اإلطار  ،1أدناه) ،ولعدد متزايد من املدن الكبريةَ ،تعِدها مبستقبل
التغي املناخي)؛ ويتعلق أمر املدن الكربى
مرشق .أ ّما الحكومات ،فيتعلق أمرها برهانٍ بيئي عاملي (مكافحة ُّ
بشؤون الصحة العامة (القضاء عىل التل ّوث والضوضاء) يف املقام األول ،والتخفيف من اكتظاظ وسط املدينة.
اإلطار ()1
مبادرات عمومية ملصلحة السيارات الكهربائية
يجمع "التحالف الدويل للمركبات ذات االنبعاثات الصفرية"  ZEV Allianceتسع دول أمريكية وأربع دول أوروبية (أملانيا
والرنويج وهولندا واململكة املتحدة) ،التزمت تعميم استخدام  100يف املئة من املركبات النظيفة بحلول عام .2050
يف فرنسا ،قدَّم وزير االنتقال اإليكولوجي والتضامن ،نيكوال هولو ،يف متوز /يوليو  ،2017خطة "املناخ" الحكومية ،التي تهدف
إىل إنهاء تسويق السيارات التي تعمل بالبنزين أو بالديزل بحلول عام ُ .2040وأعلنت الخطة عن إنشاء مكافأة لالنتقال،
ومساعدة لرشاء سيارات أنظف ،يف انتظار اشتداد عود قطاع السيارات الكهربائية.
ويف أملانيا ،سبق أن أعلن املجلس االتحادي موقفه يف عام  2016ملصلحة وقف إنتاج سيارات الديزل وبيعها بحلول عام ،2030
بيد أن الرشكات ا ُملصنِّعة جادلت بأن االنخفاض يف مبيعات سيارات الديزل أسفر عن تزايد انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،املرة
األوىل يف أملانيا منذ أواخر تسعينيات القرن املايض .ويف آب /أغسطس  ،2017قدَّمت الحكومة خطة إلنقاذ قطاع الديزل ،بنا ًء
عىل وعود الرشكات ا ُملصنِّعة بإحداث تحسينات كبرية يف نظافة هذا النوع من املحركات والح ِّد من تلويثه البيئة.
(متنازع عليه) يحظر بيع السيارات ذات املحرك الحراري بحلول
ويف هولندا ،ص َّوتت الغرفة الدنيا يف الربملان ملصلحة قانون
ٍ
عام  ،2025من أجل البدء يف إزالتها من الطرق الهولندية بحلول عام .2030
ويف الرنويج ،وضعت الحكومة سياسة استباقية ،قامئة عىل  400ألف سيارة كهربائية ،مع االعتامد عىل مجموعة واسعة من الحوافز*؛
حتى إن الربملان كان يحلم بحظر املركبات الحرارية بحلول عام  .2025لكن يف حني بيعت  100ألف سيارة كهربائية ،بدأت الفاتورة تزعج
املسؤولني املنتخَ بني وجز ًءا من الساكنة؛ حيث ميكن أن يختفي نظام الحوافز يف وقت قريب ،ملصلحة وسائل النقل العمومي.
ويف اململكة املتحدة ،يسعى مرشوع "قانون السيارات اآللية والكهربائية"  Automated and Electric Vehicles Billلفرض
إنشاء محطات الشحن الكهربايئ يف جميع محطات خدمة الطريق الرسيعة ،ويف املحطات الحرضية والطرقية الرئيسة ،لكن
جدول زمن ًيا .وزايدت إسكتلندا عىل ذلك ،وحدَّدت موعدًا نهائ ًّيا يف عام  .2032وأدخلت لندن ً
ً
رسم
من دون أن يحدِّد لذلك
عىل املركبات املل ِّوثة  Toxic chargeللح ِّد من وصولها إىل وسط املدينة.
أ ّما يف سويرسا ،فاعتمد كانتون جنيف "إسرتاتيجية  2030للتن ُّقل" التي تنص عىل إعفاء من رضيبة املركبات  Vignetteملدة
ست سنوات بالنسبة إىل السيارات الكهربائية ،والشحن املجاين من محطات "مؤسسة وقوف السيارات" ،وامتيازات رضيبية
لرتكيب محطات شحن يف املنازل .ويف املقابل ،مل تكن الكانتونات الحدودية ،كانتون تيسينو والكانتونات الناطقة باألملانية،
متح ِّمسة لحظر محركات الديزل.
ويف الواليات املتحدةُ ،تنَح إعانات تراوح بني  1500و 11000دوالر ،بحسب كل والية ،ملشرتي السيارات ذات االنبعاثات
املنخفضة من ثاين أكسيد الكربون.

* تتمثل الحوافز املقدَّمة يف الرنويج للسيارة الكهربائية يف :اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة ،ورضيبة َم ْركبات مخ َّفضة ،واستخدام
الطرق الرسيعة والع َّبارات مجانًا ،والسامح باستخدام املمرات املخصصة لسيارات األجرة أو الحافالت ،وأولوية استخدام أماكن وقوف
السيارات  ...إلخ .ويف املقابلُ ،فرضت عىل املركبات التي تعمل مبحرك حراري رضائب تجعلها أكرب تكلفة بنسبة  1.5إىل  3مرات ،مقارنة مبا
هو سائد يف باقي دول أوروبا.
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أول :تحفُّظات املهنيني
ً
يشعر صانعو املركبات واملع َّدات بالقلق من أن خطوط إنتاجهم من املنتجات التي تعمل باملحركات
الحرارية ومك ِّونات التوصيل سوف تصبح متقادمة يف غضون جيل أو جيلني ،عىل نحو يه ِّدد توظيف
ماليني العامل األوروبيني واملقاوالت من الباطن((( .ويف الوقت نفسه ،يسعى هؤالء لتحديد مناطقهم
الخاصة يف األسواق الواعدة للمركبات الكهربائية ،ومن ثم ازدهار العروض التجارية الخاصة بها (انظر
اإلطار  ،)2والتصاميم املبتكرة لسيارات جديدة  Concept-carواقعية بدرجات متفاوتة .وألن املص ِّنعني
غري مقتنعني عىل اإلطالق بالخطط السياسية ،فهم يط ّورون ،مبوازاة ذلك ،صيغة تسوية معقولة ،تتمثَّل
يف املركبة الهجينة القابلة إلعادة الشحن ،عىل نحو يتيح القيادة يف وسط املدينة باالعتامد كل ًّيا عىل
الكهرباء ،مع استمرار القابلية لالستخدام يف الوضع الحراري أو املختلط لقطع املسافات الطويلة.
اإلطار ()2
تط ّور أسطول السيارات الكهربائية يف العامل*
ما زالت سوق السيارات الكهربائية جنين ًّية ،عىل الرغم من أن األسطول العاملي للسيارات الكهربائية املحض
 Battery Electric Vehicles, BEVواملركبات الكهربائية الهجينة  Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEVتضاعف
حجمها تقري ًبا بني عا َمي  2015و ،2016ليصل إىل َ
مليون سيارة 1.2 :مليون سيارة كهربائية ،و 800ألف سيارة هجينة.

من بني  750ألف سيارة كهربائية محض أو هجينة ،بيعت يف عام  2016يف جميع أنحاء العامل ،أخذت الصني حصة األسد
بنسبة  45يف املئة من املبيعات (ما يقرب من  340ألف سيارة) ،وأخذت الواليات املتحدة ما يزيد ً
قليل عىل  20يف املئة
من املبيعات ،مع بيع  160ألف سيارة .و ُيباع نحو  95يف املئة من السيارات الكهربائية والهجينة يف  10دول فقط :الصني،
والواليات املتحدة ،واليابان ،وكندا ،وست دول أوروبية (الرنويج ،وهولندا ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،والسويد) .ومع
 1تتوقع "جمعية مصنِّعي السيارات األملانية"  VDAأنَّ من شأن إيقاف إنتاج محركات البنزين أو الديزل يف عام  2030أن يدمر
 13يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل و 600ألف فرصة عمل يف أملانيا كلها ،أي  10يف املئة من العاملة الصناعية.

ونوب رييب

253

السيارة الكهربائية ،أي بديل طاقي يف املستقبل؟

ذلك ،مل تتجاوز حصة السيارات الكهربائية يف إجاميل مبيعات السيارات  1يف املئة فقط يف ستة من هذه البلدان يف عام
حصتها  6.4يف املئة؛ والسويد بنسبة
 :2016الرنويج التي تتمتع بحصة سوقية كبرية تبلغ  29يف املئة ،وهولندا التي تبلغ ّ
 3.4يف املئة؛ والصني ،وبريطانيا ،وفرنسا.
* Véronique Lamblin, "Panorama des véhicules routiers électriques," Futuribles, no. 423 (Mars-Avril 2018), pp. 28-29.

تُظهر معارض السيارات األخرية أن كث ًريا من مص ِّنعي السيارات ما زالوا يتابعون عىل الرغم من ذلك تطوير السيارات
التجمعات الحرضية ذات
الحرارية املحض ،عىل نحو أنظف وأكرث اقتصا ًدا عىل الدوام .فهم مقتنعون بالفعل بأن ُّ
(((
اضحا
الكثافة السكانية العالية هي التي ت ِّربر الخيار الكهربايئ والبنية التحتية املكلفة ذات الصلة  ،بينام يبدو و ً
أن الوصول إىل مناطق شاسعة ،عىل املستوى العاملي ،سيظل ممك ًنا للمركبات الحرارية فحسب ،ولفرتة طويلة.
اإلطار ()3
املشهد العام التجاري للسيارات الكهربائية املحض
عمر بطارية أقل من أو يساوي 150
كيلومرتًا (متوسطسعر هذه املجموعة:
 27000يورو)
Citroën C-Zéro (1); Ford Focus
;)Electric; Mitsubishi i-Miev (2
Peugeot iOn; Smart Fortwo
Electric Drive (3); Volkswagen
!e-UP
عمر بطارية بني  200و 400كيلومرت
(متوسط السعر 38000 :يورو)
BMW i3s (4); Hyundai Ioniq
Electric; Mercedes Classe B
250-e ; Nissan Leaf 40 (5) ; Opel
;)Ampera-e; Renault ZOE 40 (6
Volkswagen e-Golf (7).
عمر بطارية أكرب من  500كيلومرت
(النطاق السعري :من  75000إىل
 150000يورو)
مناذج مختلفة من منوذج .)8( Tesla 100

ُ 2أجريت اختبارات قوافل الشاحنات الكهربائية التي تعمل بواسطة البنتوغرافات يف أجزاء من الطرق الرسيعة املج َّهزة بأسالك القطار
الكهربايئ .ومن الواضح أن هذه الصيغة مالمئة ،فحسب ،لعدد محدود من املحاور الطرقية ذات حركة املرور العالية باستمرار.
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ثان ًيا :ربح كل يشء أو خسارة كل يشء
تحمس الطبقة السياسية للسيارات واملركبات ذات "االنبعاثات الصفرية" غري آبه بالعقبات
يبدو أن ُّ
الخطرة التي تنتصب أمام تعميم هذا النمط من االنزياح للنموذج الطاقي.
 .1أي نجاعة طاقية وإيكولوجية؟

ليست حصيلة السيارة الكهربائية منذ منشئها إىل اليوم مرشقة بالقدر الذي ير َّوج له .فمن جهةُ ،يصدِر
وتبي
إنتاجها ما يقرب من ضعف كمية ثاين أكسيد الكربون التي ُيصدرها إنتاج مركبة حرارية مشابهةَّ ،
أنها تتط َّلب ما يقرب من ضِ ع َفي الطاقة .ومن جهة أخرى ،تستهلك السيارة الكهربائية عند استخدامها
طاقة كهربائية لديها بصمتها الكربونية يف املصدر ،و ُيف َقد جزء من هذه الطاقة عىل الطريق (خسائر
عىل خط الكهرباء ،خسائر املح ِّوالت الكهربائية) .والح ًقا ،يتب َّدد جزء من الكهرباء املخ َّزنة يف البطارية
يف أثناء عملية الشحن /التفريغ ،إضافة إىل التفريغ الذايت لدى التو ُّقف((( .وباختصار ،تصدق عىل ذلك
مقولة ألفونس آلياس :إن االمتياز األسايس للسيارة الكهربائية هو طرد التل ّوث من املدينة إىل الريف.
اإلطار ()4
الحصيلة اإليكولوجية املقارنة للمركبات الحرارية والكهربائية
ال ُيصدر املحرك الكهربايئ ثاين أكسيد الكربون أي جسيامت عند استخدامه ،وهذا أمر مثايل يف املدينة ،لكن الحصيلة هي
أقل إرضا ًء بكثري إذا ما أخذنا يف الحسبان حساب األرضار "من البداية إىل النهاية".
يف املقام األول ،تتأ َّثر الحصيلة الطاقية الكاملة للسيارة الكهربائية بالخسارات عىل شبكة الكهرباء (نحو  8يف املئة) ،وبأداء
الوحدة اإللكرتونية إلدارة التيار عىل منت املركبة (نحو  90يف املئة) ،وبنجاعة دورة شحن البطارية /تفريغها (نحو  90يف املئة)،
وبنجاعة املحرك الكهربايئ ( 90يف املئة) .ومعنى هذا أن إجاميل النجاعة ،من محطة توليد الطاقة الكهربائية إىل املركبة ،يبلغ
نسبة  65يف املئة .ويبقى أن نأخذ يف الحسبان أداء محطة توليد الطاقة الكهربائية ،كونها تستمد طاقتها من الفحم أو النفط
أو الغاز أو اليورانيوم أو الشمس أو الرياح.
ويف املقام الثاين ،تتأثر بصمة الكربون للسيارة الكهربائية عىل نحو جدِّي باستخراج الليثيوم والكوبالت واألتربة النادرة،
ُّ
والتحكم يف الطاقة"  ،Ademeيستلزم تصنيع سيارة كهربائية ضِ عف مام يستلزمه
وتكريرها .ووف ًقا لدراسة "وكالة البيئة
تصنيع سيارة حرارية ،وتنبعث منه  6.6أطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون ،مبا يف ذلك ما يقرب من النصف من أجل
البطاريات ،يف مقابل  3.8أطنان ملركبة حرارية*.
* Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergie), "Les potentiels du véhicule électrique," Les Avis
de l'Ademe (Avril 2016), accessed on 8/1/2018, at: https://goo.gl/oc48KB
خصوصا يف أنواع معينة من البطاريات ،مثل "معدن بوليمر الليثيوم"  LMPالذي ُيج ِّهز سيارة "بلوكار"
 3هذا التفريغ الذايت واضح
ً
 Bluecarلرشكة "بولوري"  ،Bolloréوسيارة "إي-ميهاري"  e-Mehariلرشكة "سيرتوين"  .Citroënوميكن أن تصل نسبة فقدان الطاقة إىل
 50يف املئة خالل  24ساعة!
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تتألف البطارية من عنارص نادرة و /أو مل ِّوثة؛ ومن الرضوري أن تخضع البطارية املستعملة لسياسة
إعادة التدوير ،مل يجر بعد إرساء األدوات الصناعية الخاصة بها .كذلكُ ،ي َعد استخراج الليثيوم والكادميوم
واملواد اإلسرتاتيجية األخرى مصد ًرا ًّ
مهم لألرضار البيئية واالجتامعية للبلدان املنتجة((( ،وهو ما يعود إىل
تصدير البلدان الغربية أرضارها إىل البلدان األفقر.
 .2أي أداء اقتصادي؟

يف قطيعة مع قرن من الجهد املك َّرس للتخفيف من السيارات ،تُع ِّوض فجأ ًة الرتكيبة الكهربائية بنسبة
 100يف املئة  40لرتًا من البنزين بـ  400إىل  600كيلوغرام من البطاريات بالنسبة إىل استقاللية السيارة
يف مسار واحد من دون تز ُّود بالطاقة (ينبغي لنا تقسيم هذه األرقام عىل اثنني بالنسبة إىل السيارات
املدينية الصغرية)؛ وهو ما ُيجرب عىل تعزيز نظام التعليق يف السيارة ومحملها ،وما يؤدي من ثم إىل
زيادة وزن السيارة .ويزيد هذا الوزن الزائد بدوره من استهالك الطاقة ومن انبعاثات الجسيامت
الدقيقة من خالل الفرامل واإلطارات والطريق.
البطارية جهاز قابل لالستهالك ،وغال ًبا ما تقترص مدة صالحيتها عىل نحو ألف دورة شحن /تفريغ يف
التعسف يف استخدام إعادة الشحن الرسيع .ولذلك يجب
وضع الشحن البطيء ،أو  500دورة يف حالة ُّ
أخذ استهالك البطارية – أو تأجريها((( – يف الحسبان عند حساب سعر التكلفة لكل كيلومرت ،وهذا مام
يق ِّلل بشدة من امليزة التي تُعزى إىل الشحن الكهربايئ(((.
تفرض التكلفة اإلضافية الكبرية ج ًدا بسبب البطارية متديد استخدام السيارة عىل مسافة مقطوعة يومية
طويلة ،من  50إىل  80كيلوم ًرتا يف اليوم ،و 300يوم يف السنة ،وهذا ما يتالءم مع خدمات مثل الربيد ،لكنها
غري مالمئة للمستخدم العادي الذي ال يقطع يف املتوسط سوى  25.2كيلوم ًرتا يف اليوم ،و 200يوم يف السنة.
يضاف إىل ذلك ،أنه حينام ستبدأ ماليني السيارات الكهربائية يف السري عىل الطرق ،من املرجح أن تقوم
تحصلها من الوقود عىل سعر الكيلواط الساعي ،وهي متثل
الدولة برتحيل الرضائب املتعددة التي مل تعد ِّ
يف فرنسا ً
مثل  63يف املئة من سعر بيع البنزين الخايل من الرصاص ،و 60يف املئة من سعر بيع وقود الديزل.
 .3ماذا عن اإلمدادات؟

إذا أصبح الدفع الكهربايئ للمركبات أكرث انتشا ًرا ،فسيكون من الرضوري مواجهة صعوبات توفري الليثيوم؛
ألن اإلنتاج العاملي غري ٍ
كاف حال ًّيا ،وال سيام أنه موزَّع عىل نحو غري متساو للغاية .فإضافة إىل بوليفيا
 4انظر يف هذا الصدد:
Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares: La face cachée de la transition énergétique et numérique (Paris: Les
Liens qui libèrent, 2018).
 5لحجب مسألة ارتفاع تكلفة البطاريات ،يقدِّم بعض الرشكات املصنِّعة إمكان تأجريها يف إطار مجموعات األميال السنوية الثابتة.
 6عىل سبيل املثال ،يعادل إيجار بطارية سيارة "نيسان ليف"  ،Nissan Leafالذي يبلغ  79يورو شهر ًّيا ،استهالك  55لرتًا من البنزين
شهر ًّيا ،أو  1000كيلومرت ،سواء استخدمنا السيارة الكهربائية أم مل نستخدمها.
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( 9ماليني طن ،أي  40يف املئة من الليثيوم يف العامل) ،توجد احتياطيات أخرى مهمة من الليثيوم يف تشييل
( 7.5مليون طن) ،وبدرجة أقل يف الصني واألرجنتني والواليات املتحدة وأسرتاليا والربتغال والربازيل وزميبابوي.
وميكن البدء يف استغالل هذه االحتياطيات خالل سنوات قليلة ،متى ما أصبح الطلب واألسعار ي ِّربران ذلك.
ويف ما يتعلق بتكرير الليثيوم ومعالجته ،تلوح يف األفق ثنائية قطبية صينية  -أمريكية ،سيكون عىل أوروبا
مراعاتها؛ فالصني التي متثل حتى اليوم بني  85و 95يف املئة من اإلنتاج العاملي من األتربة النادرة توشك
أن تصبح مستور ًدا صاف ًيا للمواد املعدنية الحرجة ،بد ًءا بالنيودمييوم والديسربوسيوم ،التي تُستخدم يف
صناعة مغناطيسات توربينات الرياح ومح ِّركات السيارات الكهربائية .وستحتاج أوروبا إىل ضامن تشغيل
املزيد من املناجم يف جميع أنحاء العامل ،بيد أن املستثمرين مل ُتغْرهم بعد هذه االستثامرات.
أ ّما الكوبالت الذي ارتفع الطلب عليه بحدة ،ويعود إنتاج  50يف املئة منه إىل جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،فظهر توتّر آخر بشأنه مع االتهام الذي رفعته منظمة العفو الدولية ضد رشكة رينو
الفرنسية للسيارات و 29رشكة أخرى ،بتشجيعها عمل األطفال الكونغوليني يف ظروف مروعة.
 .4ماذا عن البُنى التحتية؟

موحدة من محطات الشحن يف جميع أنحاء
تفرتض إعادة شحن البطاريات بال متاعب وجود شبكة َّ
البالد من شأنها أن تو ّفر إعادة شحن جزئية يف غضون  20دقيقة و /أو إعادة شحن كلية يف غضون
ساعات قليلة ،بينام تتطلب املنافذ املحلية البسيطة من  15إىل  30ساعة.
ال تزال هذه الشبكة من محطات الشحن جنينية وغري مرتابطة .ومتى ما جرى إرساؤها ،فسوف متثِّل طل ًبا عىل
الطاقة مل تأخذه رشكات الطاقة يف حسابها بعد؛ ذلك أن "الشبكات الذكية"  Smart Gridsاملعروفة ال تزال متأخرة.
من شأن الشحن ً
ليل ملاليني من السيارات الكهربائية أن يح ِّول الساعات التي هي خارج الذروة إىل
ساعات ذروة؛ ذلك أن إعادة الشحن ملدة  10ساعات كل ليلة ،يف فرنسا ً
مثل ،بالنسبة إىل  39مليون
سيارة فرنسية أصبحت كهربائية بني عشية وضحاها ،سيتطلب قوة  10مفاعالت نووية ،بينام ينشد دعاة
حامية البيئة إغالق نحو عرشين ُم ً
فاعل(((.
وأخ ًريا ،يجب أن نكون واعني أنه يف حالة نشوب نزاع مس َّلح ،أو عمل تخريبي ،أو هجوم سيرباين ،فإن
التن ُّقل الكهربايئ أكرث هشاشة بكثري من التن ُّقل القائم عىل النفط .فعىل سبيل املثال ،خالل "التعتيم
الكبري"  Black-outالذي تس َّببت فيه زيادة حمولة الشبكات الكهربائية بتأثري "الدومينو" يف عام ،2003
وجد  40مليون أمرييك وكندي أنفسهم يف عتمة الظالم بضعة أيام .ويف حني تم إيقاف املرتو ،أمكن توفري
الخدمات األساسية بواسطة املركبات الحرارية ،مع دعم كبري ألوعية السوائل  Jerrycansولـ "نظام سعة
الحيلة"  .System Dوهكذا فليس من الحكمة الرهان كل ًّيا عىل الكهرباء.
 7أق َّر بهذا التناقض وزير التحول اإليكولوجي والتضامني الفرنيس ،نيكوال هولو الذي أكد أن الخفض بنسبة  50يف املئة من حصة الطاقة
النووية يف اإلنتاج الكهربايئ الوطني يبقى الهدف طويل األجل للحكومة ،لكنه رفض الكشف عن جدول زمني فعيل إلغالق املفاعالت.
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ثالثًا :أسباب األمل
تدفع املنافسة الدولية بالتكنولوجيا إىل األمام برسعة كبرية؛ وهكذا انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم إىل
السبع خالل عرشة أعوام ،وبنسبة  20يف املئة خالل العامني املاضيني((( .ومن املتوقع تحقيق مزيد من
ُّ
التقدم يف تخفيف وزن البطاريات وإطالة عمرها .فعىل سبيل املثال ،أعلنت رشكة توشيبا أنه بحلول عام
 2019ستكون تقنية جديدة لبطارية الليثيوم ،أطلقت عليها اسم "بطارية األيون فائقة الشحن" ،SCIB
قابلة للتداول التجاري ،ومن شأنها مضاعفة الكثافة الطاقية م َّرتني ،وخفض وقت الشحن إىل الربع.
من حيث اإلمدادات ،أطلق االتحاد األورويب رشاكة أوروبية يف مجال االبتكار بشأن املواد الخام ،للتعويض
عن اعتامد أوروبا املفرط عىل  14مادة معدنية حرجة يتم استريادها بنسبة  95يف املئة .فبالنسبة إىل
الليثيوم والكوبالت ،ستساعد إعادة تدوير البطاريات يف التخفيف من مخاطر النقص يف التموين .كام
لقيت بطارية "أيون الصوديوم"  Sodium-ionدعاية كبرية ،وسيكون من شأنها القضاء عىل مشكالت
إمدادات الليثيوم كلها((( .ومن جانب املحركات ،ميكن التغلب عىل النقص يف املواد املعدنية الحرجة من
خالل تطوير محركات ال تحتوي عىل مغناطيس دائم ،بوصفها أكرث فاعلية من تلك املتاحة حال ًّيا؛ األمر
الذي يسري يف املسار الصحيح .ومثة نقطة إيجابية أخرى؛ إذ صار يف اإلمكان إنشاء شبكة متسقة من
محطات الشحن يف أوروبا ،منذ أن جرى وضع املعايري األوروبية.
اإلطار ()5
الرنويج :دولة السيارة الكهربائية*
يعد الرنويج ،البلد الصغري الذي تبلغ ساكنته  5.3ماليني نسمة ،البلد الذي يبيع معظم السيارات الكهربائية يف أوروبا ،والبلد
الوحيد يف العامل الذي تجاوزت فيه حصة املركبات الكهربائية يف السوق  20يف املئة خالل العامني املاضيني.
ويتم يف البالد إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل التي تبلغ نحو  10آالف يورو ،ومن الرضيبة عىل القيمة املضافة
التي تبلغ  25يف املئةً .
وفضل عن هذا النظام الرضيبي املوايت ،تضاف امتيازات ُعرفية محلية ،مثل املواقف املجانية للسيارات
الكهربائية ،والشحن الكهربايئ املجاين (باستثناء الشحن الرسيع) ،واستخدام الع َّبارات املجانية  ،Ferriesواستخدام املمرات
املخصصة للحافالت ،ونحو ما يقرب من  8300محطة شحن تتيحها مجانًا السلطات العامة.
ويكاد يكون إنتاج الكهرباء يف الرنويج قامئًا حرص ًّيا عىل الطاقة الكهرومائية ،ومن ثم فهو ذو انبعاثات محدودة من غازات
االحتباس الحراري .بيد أن بعض األكادمييني ،مثل أندرس سكونهوفت ،ينظر بعني ناقدة إىل املسألة ،عىل اعتبار أن ثلثي ماليك
السيارات الكهربائية ميلكون سيارة ثانية .ويقدِّر هذا األستاذ يف جامعة تروندهايم للعلوم أن أسطول الرنويج الكهربايئ سمح
باقتصاد  130ألف طن من ثاين أكسيد الكربون يف عام  ،2016يف حني أصدر البلد  53مليون طن من ثاين أكسيد الكربون يف
العام نفسه .وك ّلفت الجهود املبذولة لكهربة التن ُّقل مليا َري يورو من دون أن تخ ِّفض من االزدحام املروري الذي امتد إىل
املم َّرات املخصصة للحافالت.

* Véronique Lamblin, "Panorama des véhicules routiers électriques," Futuribles, no. 423 (Mars-Avril 2018), p. 30.

 8لكنه يف اإلنتاج املتسلسل ،كان ال بد من قرص الكثافة الطاقية يف بطاريات "أيون الليثيوم"  Li-ionعىل  120واط ساعي لكل كيلوغرام،
بدالً من  170إىل  200واط ساعي لكل كيلوغرام تم تحقيقها يف املرحلة التجريبية.
 9ومع ذلك ،فإن الكثافة الطاقية للنظام هي  90واط ساعي لكل كيلوغرام فقط ،وهذا ما يجعله يستهدف باألحرى التطبيقات الثابتة.
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ويبدو أن العامل الحاسم يف املوضوع ،وهو الصني ،بقوتها الصناعية والعلمية ،وبسوقها املحلية الضخمة
امللح والحيوي لتطهري حوارضها من التلوث ،تبدو
( 17مليون سيارة حرارية تباع يف العام الواحد) ،وبالوضع ِّ
وشجعت عىل إنشاء
عازمة عىل الرهان عىل السيارة الكهربائية .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،جمعت الصني صناع ِّييها َّ
مرشوعات مشرتكة مع املجموعات الغربية .وق َّدم ما ال يقل عن ثالث رشكات صينية يف معرض فرانكفورت
األخري للسيارات الكثري من النامذج الكهربائية والهجينة .وإذا تم تأكيد هذا االلتزام ،فسيكون له تأثري قوة
دفع مهمة يف البلدان األقل تحفي ًزا ،ألن الخطط الصينية تتمتع عمو ًما بسمعة تحقيقها عىل أرض الواقع(.((1

خامتة
يبدو مستقبل السيارة الكهربائية املحض مضمونًا عىل نحو معقول؛ لكن مل تصل تكنولوجيا البطاريات
أو إنجاز البني التحتية إىل درجة النضج املطلوبة الستهالل تح ُّول أسايس إلحداث قطيعة ملصلحة هذا
الصدد ،تواجه صعوبات
النوع من التن ُّقل .وحتى الرنويج نفسها ،التي ُت َعد األكرث تقد ًما يف أوروبا يف هذا َّ
مالية واجتامعية وسياسية كامنة يف عملية اصطناع سوق ضخمة ،ومن ثم فقد بدأت تنحو إىل خفض
طموحاتها .وميكننا أن نلحظ تحديات مامثلة يف الكثري من الواليات األمريكية.
اإلطار ()6
محطات إعادة الشحن*
قابس تقليدي ،إعادة شحن بطارية بسعة  30كيلوواط يف الساعة (مثل تلك التي تم تركيبها
ميكن للشحن املحيل ،باستخدام ٍ
يف سيارات "نيسان ليف"  Nissan Leafوالكثري من منافساتها) خالل  15ساعة ،إذا كانت السيارة مج َّهزة بالشاحن  -املحول
املطلوب .ولشحن أرسع ،يجب توافر محطات شحن عالية القدرة:
 محطة شحن بقدرة  50كيلوواط :تسمح بشحن "كامل" لـ  200كيلومرت يف أقل من ساعة. محطة "شاحن فائق الرسعة" بقدرة  150كيلوواط :تسمح باستعادة  270كيلومرتًا من استقاللية السيارة خالل  30دقيقة؛وهذه الشبكة الخاصة محجوزة ملركبات العالمة التجارية "تسال"  .Teslaمحطة شحن "شادميو"  CHAdeMOبقدرة 150
وستنجز عىل األرجح يف عام 2018؛ وحتى اآلن ،اقترص هذا النموذج
كيلوواط :تم اإلعالن عنها مبدئ ًيا للبدء يف عام ،2017
َ
الياباين عىل  50كيلووط.
موصل واحد معقد.
 محطة شحن "كومبو"  :Comboتقدِّم الشحن البطيء والشحن الرسيع يف آنٍ م ًعا من خالل ِّبيد أنه عىل عكس مضخات البنزين يف محطات الوقود ،وهي التي تسمح مبلء خزان الوقود كل ًّيا يف غضون ثالث دقائق ،فإن
مشكلة محطات الشحن هي طول طوابري االنتظار .والحل األول لهذه املشكلة هو مضاعفة محطات الشحن املتاحة ،وهذا ما
يثري مشكلة جدية يف االستثامر ويف البصمة عىل األرض .أ ّما الحل الثاين ،فهو تحميل تكاليف الشحن وفق املدة ،وليس وفق
الكيلوواط الساعي أو وفق خطة تسعري ثابتة ،وذلك بغرض ترسيع تناوب املركبات.
* Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere France), (12 janvier 2017).
 10ستكون إحدى النتائج الجانبية لذلك ،عىل سبيل املثال ،أن الرشكات الفرنسية واألوروبية ستهتم بإنتاج سياراتها الكهربائية يف الصني،
وإعادة جزء منها إىل فرنسا.

ونوب رييب
السيارة الكهربائية ،أي بديل طاقي يف املستقبل؟
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األمل يف إمكان إحالل مركبات كهربائية محل جميع املركبات الحرارية يف فرنسا خالل  20أو  30عا ًما هو رهان أكرث
جرأة ،بقدر ما أن فرتة التجديد الطبيعية ألسطول السيارات متتد من  15إىل  20عا ًما .ومن شأن الصيغة املهجنة
املث َّبتة بالفعل ،التي تتمتع بخربة عرشين عا ًما ،أن تضمن االنتقال بسالسة بفضل صيغة قابلة إلعادة الشحن ،من
دون قلب البنية الصناعية وشبكات الدعم ،ومن دون الحد من تطوير البطاريات وغريها من وسائل تخزين الطاقة.
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هشام بن جدو

سؤال القيمة

مقاربة لرصد إشكالية القيمة يف فلسفة الفيل
يف زمـان اسـتبداد الثقافـة العلميـة ،يتزايـد االهتمام بالقيمـة بصفتهـا فضـا ًء
ة أساسـية يف
يعين على توسـعة سـؤال العقـل لـدى اإلنسـان الحديـث ،وركيـز ً
ول مسـتم ًرا مـن الطبيعـي
زمـان احتلال التقنيـة الفضـاءات الحيويـة ،حين كان التحـ ّ
نحـو املـادي .يرصـد هـذا الكتـاب الرهانـات الفلسـفية املختلفـة وطريقـة تعاطـي
د
ً
الفيلسـوف لـوي الفيـل معها،
محـاول التعريف مبرشوعـه الخاص بعلـم القيم ،ور ّ
االعتبـار إىل هـذا املوسـوعي املغمـور ،وإعـادة تقويـم جهـده يف سـبيل إنشـاء
مبحـث األكسـيولوجيا.
يؤكـد الكتـاب الحاجـة املاسـة إىل التطلـع عرب ًيـا إىل مختلـف املرشوعـات القيميـة
التـي حـددت وجهـة العقـل الغـريب ،معرف ًيـا ومنهج ًيـا .فمـن شـأن هـذا االنفتـاح
املعـريف واملنهجـي تعميق الوعـي العريب ،وتطليـق الرنجسـية الثقافية وحالة
االنكفـاء على الـذات التـي تحـول دون فاعلية العقـل العريب واندماجـه يف الحراك
الثقـايف والحضـاري العاملـي.
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*Cécile Désaunay & Éric Vidalenc |

سيسيل ديسوين وإيريك فيدالون

Translated by: Editorial Board

|

 هيئة التحرير:ترجمة

املوارد الطاقية

ندرة أم وفرة يف املستقبل؟
Energetic resources

Shortage or overabundance?*

وأن سعره بلغ
،نقصا وشيكً ا يف النفط قبل أقل من عرش سنوات
 توقَّ ع كثري من الخرباء:ملخص
ً
ّ
ً
 ومل نعد نتحدث،ملحوظا منذئذ
انخفاضا
 انخفض سعر النفط، لكن،ذروته خالل العامني املاضيني
ً
 يوضح سيسيل ديسوين وإيريك فيدالون أنه ال ينبغي النظر يف مسائل ندرة املوارد.عن الندرة
 ولكن، من جهة االحتياطيات املتاحة فحسب، أو وفْ رتها،عموما
 وجميع املوارد الطبيعية،الطاقية
ً
، من جهة القيود املتأتية من تأثري استهالكها يف البيئة (تدهور البيئة، وعىل نحو متزايد،أيضا
ً
 ويؤكدان أنه ينبغي أخذ اتجاهني يف االعتبار يف سبيل.) إلخ... واالحتباس الحراري،والتلوث
، الجمود القوي لألنظمة الطاقية:اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف السنوات القادمة
.واالستبداالت املمكنة عرب أنظمة الطاقة البديلة
. االستدامة، التغري املناخي، وفرة الطاقة، أسعار املحروقات، ندرة النفط:كلامت مفتاحية
Abstract: Whereas many experts predicted an imminent decrease in hydrocarbons
before the end of the decade and prices reaching record highs, the cost of oil has fallen
appreciably over the last two years and talk of shortage has almost disappeared. For
Désaunay & Vidalenc, these questions of dearth or abundance of energy resources —
and more broadly, of all natural resources— are not solely to be examined in terms of
available resources, but also, increasingly, in terms of the constraints resulting from their
impact on the environment (environmental degradation, pollution, global warming,
and others). They confirm that two trends should be considered in order to achieve a
sustainable management of natural resources in the coming years: the very great inertia
of energy systems and the potential substitution with alternative energy systems.
Keywords: Oil scarcity, Hydrocarbons prices, Abundance of energy, Climate change,
Sustainability.

* Cécile Désaunay & Éric Vidalenc, "Ressources naturelles : pénurie ou surabondance?" Futuribles, no.
415 (Novembre/ Décembre 2016), pp. 25-36
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مقدمة
عىل خلفية االنهيار األخري يف أسعار النفط الذي كان أكرث ح َّدة من ارتفاعها يف بداية األلفية الثالثة ،ميثّل
طرح مسألة تزايد ندرة املوارد الطاقية تحد ًيا شدي ًدا؛ فبني أولئك الذين يعتقدون أن جميع املوارد قابلة
لالستبدال فيام بينها ،وأن األسواق قادرة عىل إرسال إشارات واضحة ،وأولئك الذين يرون أن مخزون
املوارد محدود ونهايئ ،رمبا تقع الحقيقة يف سياق من التو ّترات والتكيفات املستمرة.
وإذا كانت مسألة توافر املوارد تُط َرح دا ًمئا بصيغة ديناميكية (وال سيام فيام يتعلق بالتكنولوجيا،
ومبستوى األسعار ...إلخ) ،فرمبا ،ينبغي النظر بجدية أكرب عىل مستوى نهاية السلسلة ،حيث توجد ُعقد
أو عتبات ال ينبغي تجاوزها ،وحيث يرتاكم ما يرتبط باستغالل املوارد واستهالكها من تأثريات جانبية
مضا َعفة ،ونفايات ،وتلوث.
وهذا هو ما يقوم به "نادي روما" منذ أربعني سنة ،أو ما تقوم به أحدث منشورات ويل ستيفن يف أرقى
املجالت العلمية يف العامل (نيترش  Natureوساينس  ،((()Scienceمن خالل تحديد عتبات أو حدود
عب عنه بيري نويل جريو بطريقة استفزازية بعض اليشء بتعبري "نُدرة املوارد أم
الستهالكنا .وهذا هو ما ُي ِّ
نفاد النفايات؟"(((؛ ألن املؤكد أن تهديدات تدهور جودة املوارد والبيئة التي تأويها ،أقوى وأقرب من
تلك التي تنتج من نقص املوارد.

أول :القضايا الرئيسة
ً
منو غري مستدام يف استهالك املوارد

تستهلك البرشية املزيد من املوارد الطبيعية عىل نح ٍو مستمر؛ فام بني عامي  1980و ،2013ارتفع
املحصلة يف العامل بنسبة  132يف املئة ،من  36إىل  85مليار
إجاميل حجم املوارد املادية املستخ َرجة أو
َّ
طن((( .ومنذ عرش سنوات ،تَسا َرع االستهالك العاملي ،مدفو ًعا بشكل رئيس من البلدان النامية.
1 Will Steffen et al., "Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet," Science, vol.
347, no. 6223 (February 13, 2015); Johan Rockström et al., "A Safe Operating Space for Humanity," Nature, vol. 461
(September 2009), pp. 472-475.
2 Pierre-Noël Giraud, "Ressources ou poubelles ?" Le Débat, no. 182 (novembre-décembre 2014), pp. 165-176.
خصوصا ،بيانات "معهد أبحاث أوروبا املستدامة"  ،SERIوهو مؤسسة أوروبية للعصف الفكري  Think-tankمعرتف بها يف
 3انظر
ً
قضايا التنمية املستدامة:
;"Global Material Extraction by Material Category, 1980-2013," MaterialFlows, accessed on 5/9/2016, at: https://goo.gl/sghq7C
وانظر أيضً ا :بيانات "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية":
OCDE, Productivité des ressources dans les pays du G8 et de l'OCDE, Rapport établi dans le cadre du Plan d'action 3R
de Kobe (Paris: OCDE, 2011); OCDE, "Green Growth Indicators," accessed on 5/9/2016, at: https://goo.gl/QRg1Cc
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الشكل ()1
استخراج املوارد املادية يف العامل( 2013-1980 ،مبليارات األطنان)

املصدر:
"Global Material Extraction, GDP and Material Intensity, 1980-2013," Material Flows, accessed on
5/9/2016, at: https://goo.gl/XtFPS9

عمو ًما ،ميكننا التمييز ،من بني هذه املوارد الطبيعية ،بني أربع فئات" :الكتلة الحيوية" Biomass
(الطعام والخشب) ،وهي التي تتمثَّل يف املوارد املتج ِّددة ،والوقود األحفوري ،والفل َّزات ،واملعادن
(املعادن الصناعية ومعادن البناء) التي هي موارد غري متج ِّددة.
ما زالت الكتلة الحيوية متثِّل الغالبية العظمى من املوارد املستخرجة يف العامل ،مع نحو  30إىل
 35يف املئة من املجموع؛ ولكن هذه النسبة قد انخفضت تقري ًبا إىل النصف خالل ثالثني عا ًما .ومبوازاة
ذلك ،تضاعفت حصة املوارد غري املتج ّددة؛ فوف ًقا لألرقام الصادرة عن معهد بحوث أوروبا املستدامة
 ،Sustainable Europe Research Institute, SERIوصلت الزيادة إىل نسبة  240يف املئة بالنسبة إىل
املعادن الصناعية ومعادن البناء ،مقابل  61يف املئة بالنسبة إىل الكتلة الحيوية.
وتنبغي اإلشارة إىل ِّ
مؤش آخر ،عىل الرغم من طبيعته املثرية للجدل ،والتبسيطية للغاية بال شك،
وهو "البصمة البيئية" Ecological footprint؛ إذ تقيس املنظمة غري الحكومية العاملية "شبكة
البصمة العاملية"  Global Footprint Networkوالصندوق العاملي للطبيعة  WWFالبصمة البيئية
للكوكب األريض كل عام((( ،أي استهالكه املوارد الزراعية ،والغابوية ،والبحرية ،إضافة إىل انبعاثاته
 4بشأن حدود البصمة البيئية ،انظر:
Isabelle Blanc et al., "L'empreinte écologique: Un indicateur ambigu," Futuribles, no. 334 (octobre 2007), pp. 5-24.
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من الكربون .ومن ثم ،فإنهم يحسبون ،سنو ًّيا ،التاريخ الذي سيتجاوز انطال ًقا منه استهالك البرشية
املوارد قدرة كوكب األرض عىل تجديدها واستيعاب التأثريات الجانبية املضاعفة التي و َّلدها هذا
االستهالك .والحال هذه ،يتق َّدم "يوم التجاوز" الذي ستعيش البرشية انطال ًقا منه بال َّدين ،كل سنة وبال
هوادة؛ فقد تم بلوغه يف  8آب /أغسطس  ،2016يف مقابل نهاية أيلول /سبتمرب .(((2000
وبحلول عام  ،2030وإذا استمر منو االستهالك الحايل ،فقد يصل استخراج البرشية املوارد الطبيعية إىل 100
مليار طن .ويفرتض هذا النمو ،وف ًقا ملعهد بحوث أوروبا املستدامة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة" ،UNEP
أن تكون املوارد الطبيعية املتاحة كافية لتلبية هذا الطلب املتزايد ،وأن تظل التأثريات الجانبية املضا َعفة التي
يولِّدها االستهالك العاملي تحت السيطرة عىل الصعيد العاملي؛ وهام افرتاضان مشكوك فيهام وف ًقا لهاتني
املنظمتني .عىل سبيل املثال ،سيصبح توافر بعض هذه املعادن ،عىل غرار بعض املعادن األرضية النادرة(((،
هو الرهان الرئيس يف غضون سنوات قليلة .وبالفعل ،حتى لو كانت االحتياطيات كافية ،فيمكن أن تنشأ
توترات متصلة بعاملني أساسيني؛ أولهام عامل التعقيد والتكلفة املتزايدين الستغالل الحقول ،وثانيهام العامل
الجيوسيايس ،وال س َّيام كون الصني توفر اليوم  90يف املئة من اإلنتاج العاملي من املعادن األرضية النادرة.
ومن شأن هذه التوترات كبح تطوير بعض القطاعات ،مثل قطاع الطاقات املتجددة (انظر البدائل املمكنة
بالنسبة إىل الطاقات البديلة) .ومن ثم ،ووف ًقا للعامل الجيولوجي دومينيك غويوين" ،يستلزم توفري كيلواط
ساعي من الطاقة الكهربائية من خالل عنفة رياح أرضية نحو  10أضعاف الخرسانة والفوالذ املستخد َمني
إلنتاجه من خالل محطة حرارية تعمل باملاء أو بالفحم ،و 20ضع ًفا من النحاس واأللومنيوم"((( .وباملثل،
فجر إنتاج البطاريات لألجهزة اإللكرتونية ،والسيارات الكهربائية ،وغريها ،الطلب العاملي عىل الليثيوم.
فقد َّ
أي سعر للطاقة؟

استغالل حقول جديدة غري تقليدية ،أو تباطؤ النشاط االقتصادي العاملي ،أو الخالف بني الدول املنتجة ،أو
إسرتاتيجيات الحفاظ عىل الحصص السوقية والريع ،أو تنمية بدائل (املحروقات غري التقليدية ،أو "تسييل
الفحم"  ،CTLأو "تسييل الغاز"  ،)GTLهي جميعها عوامل أدت إىل الصدمة االرتدادية الراهنة التي
انهارت بسببها أسعار النفط بعد بلوغها َ
ذروت عا َمي  2008و 2011املقدرة بـ 130دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل.
5 Cf. "Lundi 8 août, jour du dépassement global," communiqué de presse (12 juillet 2016), accessed on 5/9/2016, at:
https://goo.gl/ULYPtP
عنرصا كيميائ ًّيا يف الجدول الدوري .أطلق عليها تسمية
" 6املعادن األرضية النادرة"  ،Rare-earth element, REEمجموعة من 17
ً
"نادرة" بسبب قلة األماكن التي كانت تستخرج منها ساب ًقا ،وقد أصبحت تحتل دو ًرا متزايد األهمية يف التقنيات الحديثة عىل مدار السنوات
املاضية؛ إذ تُستخدَم يف تصنيع النواقل الفائقة  ،Superconductivityكام تدخل يف صناعة مكونات السيارات الكهربائية الهجينة (البطاريات
واملغانط) ،كام تُستخدَم يف اإللكرتونيات الضوئية.
7 Béatrice Madeline, "La ruée vers les métaux," Le Monde Économie (12 septembre 2016).
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فهل سينجم عن ذلك استدامة هذا االتجاه(((؟ عىل املدى القصري ،أي خالل السنوات القليلة املقبلة،
من شأن عامل واحد من بني هذه العوامل زعزعة استقرار السوق ،وخلق طفرة أو انخفاض حا ٍّد يف
األسعار؛ فمواءمة العرض والطلب هي نتيجة لتوازن هش من شأن األحداث الجيوسياسية أن تخل
به عىل نح ٍو أرسع من االضطرابات يف نظم الطاقة القامئة بشكل كبري عىل القصور الذايت (انظر أدناه
القصور الذايت يف نظم الطاقة).
ولكن ً
بدل من الرتكيز حرص ًّيا عىل النفط ،عىل املدى الطويل ،أي يف أفق عام  ،2050فام ينبغي لنا النظر
فيه هو مجموع الوقود األحفوري بالكامل .بالفعل ،ال سيام يف ما يخص مجال النقل ،نجد أن محطات
تسييل الغاز  ،GTLأو تسييل الفحم  ،CTLوكهربة التنقل ،تتمتع بقابلية كلية تقري ًبا لالستبدال.
ومن ثم ،فإن االحتياطيات التي ينبغي أخذها يف االعتبار ،وال س َّيام احتياطيات الفحم ،هائلة .وهي،
عىل أي حال ،كبرية ج ًّدا فيام يتعلق بقضية الرهان املناخي ،وما ميكن أن يستوعبه الغالف الجوي بال
رضر كبري(((؛ ألنه يجب أن نرتك تحت األرض نحو  30يف املئة من احتياطيات النفط ،و 50يف املئة من
احتياطيات الغاز ،و 80يف املئة من احتياطيات الفحم ،إذا كنا نود أال نتجاوز هدف احتباس حراري ال
يتجاوز درجتني مئويتني بحلول نهاية القرن (مقارنة باملستوى ما قبل الصناعي) .ولذلك فلن نواجه
ندرة عاملية ،ولكننا سنواجه مشكالت يف التدفقات أو االختناقات وف ًقا للتوترات الجيوسياسية أو لنقص
االستثامر يف االستغالل الجديد للحقول.
أضف إىل ذلك أنه إذا التزم العامل ،مع التنفيذ الفعيل التفاق باريس الذي أعقب "مؤمتر األمم املتحدة
للتغري املناخي عام  ،COP21 "2015باالنرصاف عن الطاقات األحفورية ،مع طلب يرتاجع ،فإن سعر
الطاقات األحفورية ينبغي له أن ينخفض ،ال محالة ،يف نهاية املطاف.
وأخ ًريا ،فإن القدرة التنافسية الجديدة ملصادر الطاقة املتجددة( ((1تجعلها الوجهة األوىل لالستثامرات يف
قطاع الكهرباء منذ اليوم ،ولكن ليس بعدُ يف القطاعات األخرى (التن ُّقل ،والحرارة ...إلخ).
وعىل اعتبار أن "عدم استمرارية" الخيارات والحلول التكنولوجية البديلة هو باألحرى القاعدة ،فإن
الصدمات والتوترات ستكون يف الغالب هي السمة االعتيادية لعامل الطاقة يف العقود القادمة .بيد أنه
"8 Jean-Marie Chevalier, "Le prix de l'énergie demain: Une analyse du système, des acteurs et des facteurs d'évolution,
Futuribles, no. 416 (janvier-février 2017), pp. 5-21.
9 Christophe McGlade & Paul Ekins, "The Geographical Distribution of Fossil Fuels Unused when Limiting Global
Warming to 2 °C," Nature, vol. 517, no. 7533 (8 janvier 2015), pp. 187-190.
10 Cf. International Renewable Energy Agency, Renewable Power Generation Costs in 2014, Rapport de l'IRENA
(Abou Dabi: IRENA, 2015), accessed on 23/9/2016, at: https://goo.gl/ZG31A9
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الشكل ()2
املوارد النفطية املتبقية وتكاليف اإلنتاج

املصدر:
AIE, Resources to Reserves (Paris: AIE/OCDE, 2013).

من غري املرجح أن يحدث ارتفاع لألسعار عىل نحو مستدام ،ومستمر ،ومنتظم ،إال إذا تم تحديد سعر
للكربون بصورة منهجية.

ثان ًيا :النمو االقتصادي ومنو االستهالك املادي:
نحو ّ
فك ارتباط مطلق
ارتفع الناتج املحيل اإلجاميل العاملي (باألسعار الثابتة) ،بني عا َمي  1980و ،2013بنسبة  150يف املئة،
بينام منا عدد سكان العامل بنسبة  55يف املئة تقري ًبا ،ومنا استخراج املوارد بنسبة  130يف املئة ،وف ًقا
لـتقديرات معهد بحوث أوروبا املستدامة( .((1ميكن ،إ ًذا ،أن نلحظ ً
فصل نسب ًّيا بني النمو االقتصادي
"11 "Global Material Extraction, GDP and Material Intensity, 1980-2013.
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خصوصا بزيادة يف اإلنتاجية املادية (حجم الرثوة املن َتجة بالنسبة إىل كل
فس
ً
واستخراج املواد ،وهو ما ُي َّ
وحدة من املواد املسته َلكة) بنحو  40يف املئة ،وانخفاض يف الكثافة املادية (استهالك املواد الالزم إلنتاج
احتياجا إىل املوارد بنسبة
وحدة من الرثوة) بنحو الثلث خالل ثالثني عا ًما .يف عام  ،2000كان العامل أقل
ً
 20يف املئة منه يف عام  1980إلنتاج الكمية نفسها من الرثوات .ومع ذلك ،ومنذ السنوات العرش األخرية،
ازدادت الكثافة املادية من جديد عىل املستوى العاملي ،عىل اعتبار أن الجهود املبذولة يع ِّوضها السعي
نحو النمو االقتصادي ،وال س َّيام يف البلدان النامية.
ملواجهة هذا االتجاه ،تثري إمكانية الفصل املطلق بني النمو االقتصادي واستهالك املوارد اهتام ًما
متزاي ًدا .وميكن تص ُّور ثالث رافعات رئيسة لتحقيق هذا الفصل املطلق:
التقدم التكنولوجي

لقد أتاح التقدم التكنولوجي حتى اليوم إنتاج سلع وخدمات متض ِّمنة موارد َّ
أقل فأقل .ووف ًقا ملعهد
ماكينزي العاملي  ،MGIتستطيع التكنولوجيا توفري ما يعادل  3000مليار دوالر أمرييك من املوارد سنو ًّيا
بحلول عام  ((1(2030بتحسني نجاعة معالجة النفايات ،أو الحد من حجمها.
بيد أنه كث ًريا ما يجري تسليط الضوء عىل اإلمكانات الكامنة للتقدم التقني الستغالل موارد
جديدة .وبالفعل ،من الناحية النظرية ،يؤدي منو الطلب عىل مورد غري متج ِّدد إىل ارتفاع سعره ،فيجعل
مربحا.
استغالل مصادر جديدة من هذا املورد ،وغريه من املوارد ذات الخصائص املامثلة أم ًرا ً
يفرس هذا املنطق ،عىل سبيل املثال ،استغالل الغاز الصخري يف الواليات املتحدة منذ بضع سنوات .بيد
أن إمكانات التقدم التكنولوجي تق ِّدم مع ذلك حدو ًدا مختلفة؛ معلومات ناقصة بشأن االحتياطيات
وجودتها ،واالستهالك ،والتأثريات الجانبية املضاعفة الناتجة من استغالل املوارد البديلة ،والتأثري
االرتدادي  ...Rebound Effectإلخ.
إعادة التدوير

من الناحية النظرية ،تساعد إعادة التدوير عىل الحد من استهالك املوارد الطبيعية من خالل إعادة
تدوير النفايات .ومع ذلك ،فهي تق ِّدم قيو ًدا عدة؛ أبرزها:
تزداد صعوبة كلام كانت كمية املواد املستخدمة قليلة ،ومن ثم يصعب فرزها .وهذا ما يفرس جزئ ًيا،
وف ًقا لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،أن  36من بني  60من أكرث املعادن استخدا ًما يف االقتصاد تقدم
12 Dobbs Richard et al., Resource Revolution: Meeting the World's Energy, Materials, Food, and Water Needs (San
Francisco: MGI, 2011).
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الشكل ()3
تط ّور االستخراج العاملي للموارد ،والناتج املحيل اإلجاميل ،وكثافة املواد = 1980( 2013-1980 ،األساس )100

املصدر.Ibid :

مع َّدالت إعادة التدوير أقل من  10يف املئة (بل حتى أقل من  1يف املئة بالنسبة إىل اإلنديوم ،والتنتالوم،
(((1
مبسط" ،ك َّلام كانت
والغاليوم ،واملعادن األرضية النادرة)  .وعىل ح ِّد قول فيليب بيوي عىل نحو َّ
التكنولوجيا فائقة ،كانت َّ
أقل قابلية إلعادة التدوير"(.((1
ليست مطلقة بالنسبة إىل أي مادة؛ ألنها تتس َّبب يف تدهور املواد ،وتأكلها عىل نحو ال مفر منه
مع التكنولوجيات الحالية.
ال تقوم ،يف اقتصاد يعرف من ًّوا ،إال بتأجيل موعد استهالك املوارد .ويف هذه الحال ،وكام يؤكد فرانسوا غروس ،بالنسبة
إىل املواد التي يتزايد معدل استهالكها بنسبة أعىل من  1يف املئة ،يكون الفارق الزمني منخفضً ا ج ًّدا ،ويجري
إرجاء مواعيد الندرة بضع سنوات إىل األمام فقط .ولتوضيح ذلك ،مل يسمح الفوالذ املعاد تدويره خالل القرن
العرشين سوى بانخفاض بنسبة  5.3يف املئة من إجاميل استخراج الحديد إلنتاج الصلب خالل القرنني املاضيني(.((1
13 Andrew Bloodworth & Gus Gunn, "The Future of the Global Minerals and Metals Sector: Issues and Challenges
out of 2050," Geosciences: BRGM's Journal for a Sustainable Earth, no. 15 (June 2012), pp. 90-97.
14 Philippe Bihouix & Benoît Guillebon (eds.), Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi
pour la société (Les Ullis: EDP Sciences, 2010).
15 Grosse François, "La croissance quasi circulaire. Une approche pragmatique de la gestion durable des ressources
naturelles non renouvelables," Futuribles, no. 403 (novembre-décembre 2014), pp. 59-72.
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فك االرتباط بني النمو االقتصادي ومنو االستهالك املادي :فكرة غري ج ّيدة عىل خالف ظاهرها
ً
منقسم
هل ميثِّل الفصل املطلق بني النمو االقتصادي واستهالك املوارد يف الواقع هد ًفا مرغو ًبا وواقع ًّيا؟ يبدو املجال البحثي
ج ًّدا بشأن هذا املوضوع:
²²يف عام  ،2011أ ّكد الباحث الربيطاين كريس غودال أن بريطانيا قد بلغت "ذروة استهالكها"  Peak stuffبني عا َمي 2001
و .2003ومنذ ذلك الحني ،رمبا يكون حجم استهالك البالد بدأ يف االنخفاض .ونتيجة لذلك ،قد يكون حجم استهالك الربيطانيني
تراجع يف عام  2007إىل مستواه عام  .1989ووف ًقا للباحث ،قد تكون هناك ،إ ًذا ،عملية فصلٍ دائم قيد العمل ،ومن شأن
فس بالتقدم التكنولوجي ،ولكن بنزع الطابع املادي أيضً ا ،وظهور قيم جديدة لدى الشباب ولدى سكان الحرض،
ذلك أن ُي َّ
والشيخوخة السكانية ...إلخ.
سجل انخفاضً ا يف انبعاثاته للغازات املس ِّببة
²²أما الباحث إلوا لوران فأشار إىل أن االتحاد األورويب يف الفرتة َّ ،2007-1996
لالحتباس الحراري ،عىل الرغم من أن ناتجه املحيل اإلجاميل قد ازداد خالل هذه الفرتة نفسها.
²²الحظت وكالة الطاقة الدولية  IEAأن االنبعاثات العاملية من ثاين أكسيد الكربون ،يف عا َمي  2014و ،2015عرفت ركو ًدا،
بينام ازداد الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة  3يف املئة.
²²ومع ذلك ،يرى باحثون آخرون أن هذه التحليالت تعاين وجهني رئيسني من أوجه القصور :األول أنها ال تأخذ دا ًمئا يف الحسبان
معي من مورد ما بزيادة يف مورد آخر غري مأخوذ يف االعتبار)؛ والثاين
آثار االستبدال بني املوارد املحتملة (ميكن تعويض نقص َّ
أن هذه التحليالت ال تشمل دامئًا أثر نقل النشاطات اإلنتاجية إىل بلدان أخرى ،وال االختالفات الدورية لبعض أنواع االستهالك.
تب ًعا لذلك ،يذ ِّكرنا غايل جريو ،كبري االقتصاديني يف وكالة التنمية الفرنسية ،بأن استهالك الطاقة كان حتى اليوم رضور ًّيا للنمو
االقتصادي ،ومل يلحظ أي فصل بني هذين املؤرشين تاريخ ًّيا .لكن إذا مل يكن هنا ما ُيلزِم نظر ًّيا باستهالك الطاقة لتنمية ِّ
مؤش
اقتصادي مثل الناتج املحيل اإلجاميل ،فإن عدم اليقني يظل قامئًا بدرجة عالية ،خالل السنوات املقبلة ،بالنسبة إىل البلدان الناشئة
والبلدان األكرث فق ًرا وف ًقا لنمط التنمية املتبع؛ منط تنمية مطابق لنمط تنمية الدول الغربية ،ومن ثم فهو شديد الكثافة يف
استخدام املوارد الناضبة؛ أو منوذج تنموي خاص بها ،أكرث اقتصا ًدا يف املوارد ،وأكرث اتزانًا ،وقائم باألساس عىل مصادر الطاقة
املتجددة واملحلية .وبالفعل ،أصبحت االحتياجات الطاقية (وبصورة أعم ،االحتياجات إىل املوارد الطبيعية) الالزمة يف هذه
البلدان لضامن تجهيزها وتنميتها شديدة الصلة بنمط التنمية الذي تتبعه.
التمسك بـ "قاعدة الناتج املحيل اإلجاميل املقدَّسة"،
وقد ق َّدر االقتصادي جون غادريه أن مفهوم فك االرتباط يفرتض مواصلة ُّ
عىل الرغم من أن الرهان الحقيقي هو الحد عىل نحو مستدام من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
ويدعونا مع ذلك إلوا لوران إىل َع ّد الفصل "شبكة قراءة مفيدة" ميكن االستفادة منها يف صيغ ّ
مؤشات أخرى غري الناتج
املحيل اإلجاميل ،مثل ِّ
مؤش ال َّرفاه.

ور أمناط الحياة
تط ُّ

اهتمت بحوث حديثة عدة باإلمكانات الكامنة
بالنظر إىل محدودية التقدم التكنولوجي وإعادة التدويرَّ ،
ألمناط الحياة للحد بشكل كبري من استهالك املوارد والتأثريات الجانبية املضاعفة املرتبطة بها ،من دون
املساس بالراحة وبالرفاه .وهذا يفرتض أن يجري توزيع الجهود توزي ًعا ً
عادل بني األرس وف ًقا إلمكاناتها
للتقدم التكنولوجي،
وهوامش مناورتها .وقد برز اليوم تطور أمناط الحياة بوصفه ُمك ِّم ًل ال غنى عنه ُّ
وإعادة التدوير ،واالستثامرات العامة والخاصة (وال س َّيام يف السكن والنقل).
وتبدو يف الوقت الحايل فرضية الفصل بني النمو االقتصادي واستهالك املوارد فرضية نظرية ج ًّدا .ومع
ذلك ،تُس ِّلط عليها الضوء وتدفع بها مناذج التنمية البديلة التي تتمثَّل يف "االقتصاد الدائري" أو "اقتصاد
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االستخدامات"( .((1وليك تصبح حقيقة واقعة ،فإنها تفرتض أن ثالث رافعات (التقدم التكنولوجي ،وإعادة
التدوير ،وتغيري أمناط الحياة) يجري تفعيلها يف آنٍ واحد ،ويجري ربطها بالتغيريات التنظيمية وبتسعري
التأثريات البيئية الجانبية املضاعفة (وال س َّيام الرضائب البيئية).
أي آثار نظامية وال رجعة فيها مرتبطة بتدهور املوارد؟

ُيولِّد استهالك املوارد الطبيعية عد ًدا من التأثريات الجانبية املضاعفة :التلوث ،والتغري املناخي ،وتدهور
وتحمض املحيطات ...إلخ) .وينعكس مزج هذه التأثريات
النظم اإليكولوجية (الرتبة ،واملياه السطحيةُّ ،
أيضً ا يف ظهور آثار نظامية مقلقة عىل نحو خاص .يف عام  ،2009قام فريق دويل يتكون من  26باح ًثا
بتحديد تسعة "حدود كوكبية" ال ينبغي تجاوزها إذا كانت البرشية تود أن تكون قادرة عىل تطوير
نظام بيئي آمن ،أي نظام بيئي يتج َّنب التغريات البيئية املفاجئة التي يصعب التن ُّبؤ بها( .((1وقد رأوا أن
العتبات الحرجة قد جرى تجاوزها بالنسبة إىل ثالثة من بني سبعة حدود يقرتحون بالنسبة إليها ً
قيم
ح ِّدية ،من حيث الحجم املنبعث أو املستخرج من البيئة.
ويف عام  ،2015أجرى هؤالء الباحثون تحيي ًنا ألعاملهم ،وخلصوا إىل أن أربعة "حدود كوكبية" قد جرى
اليوم تجاوزها ،أو أوشك( .((1وهذه الحدود األربعة هي:
²²التغري املناخي :كان الحد الذي اختاره الباحثون هو ذاك الذي من شأنه أن يسمح بعدم تجاوز عتبة
ارتفاع درجة الحرارة بقدر أكرب من درجتني مئويتني بقياس سيلسيوس (مقارنة بدرجات الحرارة خالل
الفرتة ما قبل الصناعية) ،وهذا هو الهدف املناخي والسيايس اليوم.
²²سالمة املحيط الحيوي :ميكن تحديد معدل االنقراض "الطبيعي" لألجناس الحية يف  10أنواع من أصل مليون
نوع سنو ًّيا .وهكذا ،قد يكون معدل االنقراض العاملي الحايل أعىل من املعدل الطبيعي بـ  10مرات إىل 100
مرة .ولهذه االنقراضات تأثريات كربى يف النظم اإليكولوجية والوظائف التي مل تعد تؤ ِّديها األنواع املنقرضة.
²²التغريات يف استخدامات األرايض :الحظ الباحثون أنه من أجل االستمرار يف التم ُّتع بفوائد الغابات يف
وخصوصا الغابات االستوائية والشاملية.
تنظيم املناخ ،ينبغي زيادة مساحاتها،
ً
²²اضطراب الدورات البيولوجية  -الكيميائية (النيرتوجني ،والفوسفور) :ينجم تغيري دورات النيرتوجني
والفوسفور يف الرتبة عن الزراعة وتربية املوايش املكثَّف َتني عىل وجه الخصوص؛ فاستخدام األسمدة
" 16االقتصاد الدائري"  Circular economyهو مفهوم اقتصادي ضمن برادايم التنمية املستدامة يقوم عىل إعادة التدوير ،وعىل منوذج
لالقتصاد يعمل يف حلقة دائرية تستغني عن مفهوم النفايات؛ أما "اقتصاد االستخدامات"  Product-service systemفيعني بيع استخدام
سلعة مع َّينة وليس السلعة نفسها.
17 Johan Rockström et al., "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity," Ecology and
Society, vol. 14, no. 2 (2009).
18 Steffen et al.
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والسامد من اإلنتاج الحيواين يساهم يف تعطيل هذه الدورات التي ُت َعد ً
رشطا رضور ًّيا حتى تكون الرتبة
تم بالفعل بلوغ الحد األقىص بالنسبة إىل النيرتوجني يف عام  ،2009فإن
واملياه يف حالة جيدة .ويف حني أنه َّ
هذا الحد قد تم تجاوزه اليوم أيضً ا بالنسبة إىل الفوسفور ،ولكن مع وجود اختالفات كبرية بني املناطق.
مل يجر حتى اآلن تجاوز ثالثة حدود كوكبية :استخدام املياه العذبة ،وتناقص طبقة األوزون بالغالف الجوي،
وتحمض املحيطات ،بينام يتعذر حتى اآلن قياس عنرصين كم ًّيا بسبب نقص البيانات؛ وهامِّ :
مؤش سالمة
ُّ
املحيط الحيوي (ودورها يف النظم اإليكولوجية) ،والحد األقىص املرتبط برتكيز هباء الغالف الجوي (الحد الثامن).
يتعلق الحد التاسع بنرش "كيانات جديدة" يف البيئة (مثل الجزيئات االصطناعية ،والجزيئات النانوية...
إلخ) ،وهي التي قد يكون لها عواقب بيولوجية و /أو جيوفيزيائية غري مرغوب فيها .ويظل أثرها البيئي،
ً
عدون أنفسهم غري قادرين عىل وضع حد
املع َّقد للغاية يف الغالب
مجهول إىل ح ٍّد بعيد؛ فالباحثون َي ُّ
عاملي لهذه املواد ،ولكنهم َيدعون إىل مراقبتها عن كثب والحد من استخدامها قدر اإلمكان.
بالتغي املناخي وتأ ُّكل التن ُّوع البيولوجي بقدر كبري وعىل
ووف ًقا للباحثني ،إذا تم تجاوز الحدود املرتبطة
ُّ
نحو متواصل ،فيمكن لذلك أن "يقود النظام األريض إىل وضع جديد" من شأنه أن يكون مد ِّم ًرا للكوكب
األريض ولسكانه .كام ُيذ ِّكرون بأنه ال ينبغي االستهانة بتفاعل هذه الحدود فيام بينها ،وبالقصور الذايت يف
النظم الطبيعية .من أجل ذلك ،حتى لو تو َّقفت ً
حال االنبعاثات العاملية من الغازات املس ِّببة لالحتباس
الحراري ،فمن شأن تركيز غازات الدفيئة املنبعثة سل ًفا يف الغالف الجوي أن يكون كاف ًيا لإلخالل باملناخ دامئًا.

ثالثًا :االتجاهات الرئيسة يف املستقبل
القصور الذايت لألنظمة الطاقية

خصوصا املستثمرون يف
مهام كانت احتامالت القطيعة التي وعدت بها بعض التكنولوجيات ،ووعد بها
ً
هذه التكنولوجيات ،ينبغي لنا أن نضع يف االعتبار األطر الزمنية للنظام الطاقي ،وال س َّيام فيام يتعلق
بكثافة رأس املال ،وبعنارص مخفية أيضً ا مثل األشكال الحرضية أو التخطيط العمراين.
وفيام يتعلق بإنتاج الطاقة أو تحويلها ،فلمحطات توليد الطاقة الكهربائية أعامر تراوح بني  30و60
عا ًما؛ يف حني تُبنى البنيات التحتية لنقل الطاقة (الكهرباء ،والغاز ...إلخ) ملدة تزيد عىل  50عا ًما.
ومن جانب املستهلك ،ال يكاد تجديد املناطق الصناعية والتقنيات املختلفة يكون أرسع .وهكذا نجد يف
فرنسا ،عىل سبيل املثال ،أن املباين التي تتميز بكثافة الطاقة إىل حد بعيد ،ألن غالبيتها العظمى ُبنِيت قبل
وضع ضوابط للتنظيم الحراري ،لها أعامر تُق َّدر بنحو قرن من الزمان .يف حني ميكن أن يكون هذا األمد
ً
وفضل عن
أقرص يف الواليات املتحدة أو اليابان ،ولكنه ال يزال ميثِّل مع ذلك بضعة عقود عىل أقل تقدير.
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الشكل ()4
الوضع الحايل ملتغريات ُّ
التحكم يف سبعة من الحدود الكوكبية التسعة

باللون الغامق ،يجري متثيل مجاالت العمل اآلمنة ،تحت مستوى الحدود الكوكبية .وباللون الفاتح ،مجاالت عدم اليقني (مخاطر
متزايدة) .وباللون األسود ،املجاالت ذات املخاطر العالية .يقع الحد الكوكبي عند تقاطع املناطق ذات اللون الغامق واملناطق ذات
ُّ
ثم ،ال ميثِّل مركز الشكل القيم الصفرية
اللون الفاتح .وقد جرى توحيد متغريات
التحكم بالنسبة إىل منطقة عدم اليقني؛ ومن ّ
ملتغريات التحكم .متغري التحكم يف التغري املناخي هنا هو تركيز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي .واملناطق الفاتحة هي تلك
املناطق التي ال ميكن فيها حتى اآلن تكميم الحدود عىل الصعيد العاملي (تركيز الهباء الجوي يف الغالف الجوي ،والكيانات الجديدة،
والدور الوظيفي لسالمة املحيط الحيوي).
تحمض املحيط،
التغري املناخي ،الكيانات الجديدة ،انخفاض طبقة األوزون بالغالف الجوي ،تركيز الهباء الجوي يف الغالف الجويُّ ،
الدورات البيوكيميائية ،سالمة املحيط الحيوي ،تعديل استخدامات األرايض ،استهالك املياه العذبة ،التنوع البيولوجي ،التنوع
الوظيفي ،الفوسفور ،النرتوجني.
املصدر:
Steffen Will et al., "Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet," Science,
vol. 347, no. 6223 (13 février 2015).

ذلك ،قد يطرح التجديد املتسارع إشكاالت أخرى بشأن املوارد أو النفايات؛ ففي مجال التن ُّقل ،يستغرق
التجديد الكامل ألسطول من  35مليون مركبة يف فرنسا أكرث ً
قليل من  15عا ًما .أما البنية التحتية للطرق،
فلها متوسط عمر ميتد ثالثة عقود .ويف قطاع السكك الحديدية ،ميتد متوسط األعامر فرتة أطول ،ويصل
إىل  30أو  40سنة بالنسبة إىل القطارات ،و 30أو  50سنة بالنسبة إىل السكك.
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وعمو ًما ،يتم تجديد األجهزة املنزلية يف املتوسط بعد عرش سنوات .تعرف املعدات الرقمية فقط
معدالت أرسع بكثري يف التجديد ،عىل حساب استهالك املوارد واملواد النادرة ،وبتكلفة التل ُّوث
املتعلقة بالنفايات اإللكرتونية.
وهكذا ،ما إن تصبح تكنولوجيا مع َّينة جاهزة عىل املستويني التقني واالقتصادي ،فإنها سوف تستغرق عقو ًدا
ل ُتنرش عىل نطاق واسع يف النظام الطاقي .وسيكون تأثريها أكرث محدودية وممت ًّدا يف الزمن بقدر ما تكون
جميع املعايري مواتية (التنظيم ،والرضائب ،والقدرة الصناعية ،والسمعة الجيدة لدى املستهلكني ...إلخ).
وأخ ًرياُ ،يضاف القصور الذايت ألمناط احتالل الفضاء (التحرض ،والتخطيط العمراين) إىل إيقاع انتشار
هذه التكنولوجيات ،وميكنه أن يقود إىل االعتامد عىل تكنولوجيات معينة والتبعية لها (مثل السيارات
الخاصة يف املناطق السكنية ،والنقل الجامعي يف املدن الكثيفة ...إلخ).
بدائل ممكنة للطاقات البديلة

قابلية االستبدال بني الطاقات األحفورية (النفط ،والغاز ،والفحم) متاحة تقن ًّيا؛ لكن تق ُّلب األسعار يبقى
عنرصا يعوق االستثامرات والتطورات البديلة .ومن شأن هذه القابلية لالستبدال أن تساعد يف التحرر
ً
املخصص ألسعار الطاقة)؛ بيد أنها
من مخاطر الندرة البنيوية ،عىل األقل حتى نهاية القرن (انظر الجزء َّ
ال تستطيع بالتأكيد أن تزيل تحدي التغري املناخي وغريه من األرضار البيئية الناتجة من هذا "النشاط
تغي
الزائد"( .((1وليست تقنية "عزل الكربون"( ((2التي مل تُنرش بعد عىل نطاق واسع ،هي التي سوف ِّ
الوضع بشأن املع ّدات املوجودة واالنبعاثات املنترشة عىل نطاق واسع (يف البناء ،والنقل).
أما الطاقة النووية ،ويف ظل ثبات الوضع التكنولوجي ،فاحتياطياتها محدودة بقدر أكرث وال شك ،ومن
تواجه مبشكالت تتعلق بتوافر
شأن زيادة ملموسة يف عدد املفاعالت العاملة يف جميع أنحاء العامل أن َ
اليورانيوم عىل املدى القصري ج ًّدا( .((2من الناحية النظرية ،ما زال من املمكن مع ذلك االنتقال إىل
مفاعالت الثوريوم أو مفاعالت الجيل الرابع .وهذا يعني "تغيري التكنولوجيا" ،مع املخاطر التي ينطوي
خصوصا فيام يتعلق بالبلوتونيوم ،وبالقصور الذايت الذي ينبغي أخذه يف االعتبار من أجل
عليها ذلك،
ً
إطالق هذا الربنامج (إدارة نهاية حياة املفاعالت ،ووقف تشغيل املرافق الحالية ،وتدريب املوارد
البرشية ،وتطوير النموذج األويل ،واإلنتاج عىل نطاق واسع ...إلخ).
19 Naomi Klein, Tout peut changer: Capitalisme et changement climatique (Arles/ Montréal: Actes Sud/ Lux, 2015),
pp. 117-119.
" 20عزل الكربون"  Carbon sequestrationهو عملية احتجاز الكربون والتخزين الطويل األجل لثاين أكسيد الكربون يف الغالف
الجوي .وقد جرى اقرتاح ذلك بوصفه وسيل ًة إلبطاء تراكم الغازات الدفيئة التي تنبعث من حرق الوقود األحفوري يف الغالف الجوي
والبحري.
21 Michael Dittmar, "La fin de l'uranium bon marché," in: Ugo Bardi, Le Grand Pillage: Comment nous épuisons les
ressources de la planète (Paris: Les Petits Matins/ Institut Veblen, 2015), pp. 109-111.
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ومن شأن الطاقات املتج ِّددة أن َّ
تتول البدل يف املستقبل .ولكن مع ذلك ،يستلزم التقاط الطاقة الشمسية،
والطاقة املائية ،وطاقة الرياح ،كميات كبرية من املواد ،حتى إنها أحيانًا ما تفوق الكميات الالزمة للتقنيات
التقليدية /األحفورية بالنسبة إىل كل وحدة إنتاج .أضف إىل ذلك الشبكات "الذكية" مع مجموعة أجهزة
االستشعار التي ينبغي تطويرها؛ أي إن دعامة النظام الطاقي املتجدد إىل ح ٍّد بعيد ميكنها نقل املشكلة من
مشكلة ندرة أو تلوث إىل مشكلة أخرى فحسب .وهكذا ،ووف ًقا لبعض السيناريوهات الطموحة بشأن التطوير
الصلب لتلبية
املستقبيل للطاقات املتجددة ،سوف يلزم من ستة إىل سبعة أضعاف اإلنتاج العاملي الحايل من ُّ
خصوصا ،هو السبب الذي يرشح ملاذا مل تزل السيطرة
احتياجات قطاع الطاقة وحده يف عام  .((2(2050وهذا،
ً
عىل الطلب عىل الطاقة (البساطة ،والنجاعة) مك ِّونًا ًّ
مهم لالستهالك املستدام ،وملزيج طاقي متج ِّدد إىل حد بعيد.

22 Olivier Vidal, Bruno Goffé & Nicholas Arndt, "Metals for a Low-Carbon Society," Nature Geoscience, vol. 6 (2013),
pp. 894-896.
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ماري شوفالييه-جون
|

 هيئة التحرير:ترجمة

أسعار الطاقة غ ًدا

 وعوامل التطور، والجهات الفاعلة،تحليل للنظام الطاقي
Tomorrow's Energy Prices:

An Analysis of System, Actors and Shaping Factors*

، تم تنقيح توقعات تطور أسعار الطاقة يف ضوء ظهور مصادر طاقية غري تقليدية:ملخص
ً
 مع ما ترتَّب عىل ذلك من تأثري مهم يف،فضل عن التقلبات الجيوسياسية
،وتكنولوجيات جديدة
 ومن ثم إىل، يضاف إىل ذلك الحاجة إىل مواجهة ظاهرة االحتباس الحراري.مستوى األسعار
 وكام، ويف هذا السياق.مراجعة أمناط إنتاج الطاقة من أجل تعزيز استخدام الطاقات املتجددة
جدا تحديد اتجاهات تطور
ًّ  من الصعب،ماري شوفالييه يف هذه الدراسة-يشري إىل ذلك جون
 يوضح الباحث يف هذه.تحول أنظمة إنتاج الطاقة يف املستقبل
ُّ أسعار الطاقة واسترشاف كيفية
أيضا مجموعة العوامل والجهات الفاعلة املشاركة يف تطور أسعار الطاقة واألنظمة
ً الدراسة
كابحا يف هذا التطور
رائدا أو
 ويسلط الضوء عىل العنارص األساسية التي ستؤدي دو ًرا،الطاقية
ً
ً
.عىل املديني املتوسط والطويل
 أنظمة، سعر الطاقة، مصادر الطاقة غري التقليدية، املصادر التقليدية للطاقة:كلامت مفتاحية
. التغري املناخي،إنتاج الطاقة
Abstract: In light of the emergence of non-conventional sources of energy, new
technologies as well as geopolitical fluctuations, energy price forecasts have been revised
with all what it means in terms of significant impact on the price level. In addition, the
need to address global warming and to review energy production patterns in order to
promote the use of renewable energies has been addressed. In this context, as stressed
by Jean-Marie Chevalier, it is very hard to determine the trends in energy price evolution
or to predict the transformation in energy production systems. Chevalier demonstrates
many factors (and actors) involved in the evolution of energy prices and systems and
highlights the key elements that will play either a leading or a restraining role in this
evolution in both the medium and long terms.
Keywords: Conventional sources of Energy, Non-conventional sources of Energy, Energy
price, Energy production systems, Climate change.

* Jean-Marie Chevalier, "Le prix de l'énergie demain: Une analyse du système, des acteurs et des
facteurs d'évolution," Futuribles, no. 416 (Janvier-Février 2017), pp. 5-21.
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مقدمة
كيـف سـتتطور أسـعار الطاقة؟ رمبـا مل يكـن أبـ ًدا الجـواب عـن هـذا السـؤال البسـيط ،يف املنظـور
القصير واملتوسـطوالطويـل املدى ،صع ًبـا إىل هذه الدرجـة؛ وذلك ألن آليات تحديد األسـعار أصبحت
مع َّقـدة للغايـة ،وألن تطـور الوضـع الطاقـي العاملـي ي َّتسـم اليـوم بتعميـم جوانـب عـدم اليقين،
وهـي أوجـه عـدم يقين متعـددة تتضافـر عندمـا نصـل إىل مسـألة األسـعار .ويف سـياق كهـذا ،نبنـي
سـيناريوهات ،ومـن هـذا املنطلـق ،فـإن خيالنا ال حـدود له ،لكن مـن الواضح أن من املسـتحيل وضع
احتماالت دقيقـة لحـدوث كل سـيناريو.
رأسا عىل عقب بسبب االحرتار
سنوضِّ ح هذه األفكار من خالل بعض األمثلة؛ فاملشهد الطاقي مقلوب ً

العاملي ،لكن األمر استغرق أكرث من عرشين عا ًما حتى يتم قبول خطورة هذه الظاهرة .وع ّزز املؤمتر
الحادي والعرشون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغريات املناخية  COP21يف باريس

أواخر عام  ،2015ثم مؤمتر مراكش حول التغريات املناخية  COP22يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2016
الوعي بهذه القضية .لكن ما الذي سينبثق عن هذا؟ وبأي رسعة؟ هل سينبثق عنه انعكاس لالستثامرات،
َ

وانخفاض يف الطلب عىل الوقود ،ورضيبة الكربون؟ أين؟ وعىل أي مستوى؟ كام تُط َرح أسئلة أخرى عىل

نحو موصول :هل ستستمر ثورة الغاز والنفط الصخريني؟ أم هل ميكن أن تع ِّوقها تأثريات استغاللها يف
ً
ملحوظا؟ وهل سنستغل املوارد الهيدروكربونية يف منطقة
البيئة؟ وهل ستتطور الطاقة النووية تطو ًرا

القطب الشاميل؟ وأي تطور ميكن أن نتوقعه بالنسبة إىل تكاليف الطاقة املتجددة وتخزين الكهرباء؟

لكل هذه األسئلة التي ال تنتهي تأثري يف تطور أسعار الطاقة ،وهي تجمع بني التعقيد وعدم اليقني
واالعتامدات املتبادلة املتعددة .ومن حيث االعتامدات املتبادلة ،ميكن أن نذكر مسألة النمو الدميوغرايف؛
فالكوكب األريض سيبلغ عديده من السكان تسعة مليارات ونصف مليار نسمة يف عام 2050؛ وسوف
ً
ارتباطا وثي ًقا بالطاقة (املياه والحرارة واألسمدة
يتعي إطعامهم .والحال هذه ،يرتبط اإلنتاج الزراعي
َّ
والنقل) ،ومن ثم فهو يرتبط باالحرتار العاملي الذي يؤثر يف إنتاجية األرايض ،ويرتبط بدوره باإلنتاج
الزراعي واإلنتاج الحيواين .وأخ ًريا ،يستحيل بناء منوذج يأخذ يف الحسبان جميع هذه العنارص ،ويسمح
لنا برشح تط ُّور أسعار الطاقة وتوقعها.

ويف محاولة للحصول عىل صورة أوضح ،سوف ندرس ً
أول مسألة سعر النفط؛ ثم سنتط َّرق إىل مسألة

الغاز الطبيعي والفحم؛ وأخ ًريا ،سننظر يف التوقعات الطاقية العاملية عىل نحو أوسع.
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أولً  :سعر النفط
ما زال النفط ميثِّل أ َّول طاقة من بني طاقاتنا األولية(((؛ إذ كانت مساهمته يف استهالك الطاقة العاملي متثِّل
نحو  50يف املئة يف سبعينيات القرن املايض ،وما زالت متثِّل نسبة  31يف املئة اليوم .ويظل ميزان الطاقة
العاملي تهيمن عليه بنسبة أكرث من  80يف املئة الطاقات األحفورية الرئيسة الثالث التي ُت َعد ،بحكم
للتجدد ،وهي :النفط (بنسبة  31يف املئة) ،والفحم (بنسبة  29يف املئة)،
التعريف ،مل ِّوثة وغري قابلة
ُّ
والغاز الطبيعي (بنسبة  22يف املئة) (الشكل  .)1وهذه الطاقات الرئيسة الثالث هي بالفعل قابلة
خصوصا بالنسبة إىل إنتاج الكهرباء؛ ولذلكُ ،ي َعد سعر النفط ،بحكم األمر
لالستبدال يف ما بينها جزئ ًّيا،
ً
املوجه للطاقة؛ فال ميكن استقالل مستوى أسعار الفحم والغاز الطبيعي وتطورها عن
الواقع ،هو السعر ِّ
مستوى أسعار النفط (الشكل  .)2وانطال ًقا من هذه الخصيصة العامة ،من الرضوري ،إ ًذا ،دراسة األسباب
تفس تطور أسعار النفط.
التي ميكنها أن ِّ
حتى أول صدم ٍة نفطية يف عام  ،1973كانت أسعار النفط يف السوق الدولية (باستثناء الواليات املتحدة)
ت َُحدد من جانب واحد تقري ًبا من لدُ ن "األخوات السبع" ،وهي الرشكات العاملية الكربى التي كانت
تسيطر حينئذ عىل  80يف املئة من صادرات النفط الخام العاملية ،و 90يف املئة من إنتاج النفط الخام
يف الرشق األوسط((( .وأدت الصدمة النفطية األوىل ومك ّوناتها املتعددة إىل حدوث تح ُّول يف ميزان
املجمعة يف
القوى؛ إذ بدأ
ً
تدريجا نقل السيطرة عىل االحتياطيات واإلنتاج واألسعار إىل الدول املص ِّدرة َّ
منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك)؛ وهي املنظمة التي ُأ ِّسست يف عام  ،1960لكنها مل تكن فاعل ًة
كث ًريا حتى صدمة عام  ،1973وأصبحت السالح اإلسرتاتيجي للدول املص ِّدرة الرئيسة من حيث اإلنتاج
(نظام الحصص لكل بلد) واألسعار .وميكن القول إن أوبك أدت دو ًرا ً
حاسم يف تحديد سعر النفط الخام
بني عام  1973ومنتصف التسعينيات ،ثم تبعت ذلك فرتة غامضة إىل حد ما من تق ُّلبات األسعار ،أدت
ً
مقبول لدول
يف عام  1998إىل هبوط األسعار إىل نحو  15دوال ًرا للربميل .ومل يكن هذا املستوى السعري
وعقِد اجتامع يف أوائل عام  ،1999وقررت فيه بلدان
أوبك التي ما عادت قادرة عىل موازنة ميزانياتهاُ .
املنظمة ُّ
التحكم يف األسعار ،وإبقاءها يف نطاق  28-22دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل (الشكل .)3
ملاذا هذا النطاق السعري؟ يف تلك الفرتة ،ع َّدت دول أوبك  22دوال ًرا أمريك ًّيا هو الحد األدىن من األسعار
الالزمة لتغطية حاجاتها؛ أما  28دوال ًرا أمريك ًّيا ،فهو سعر مرتفع "معقول" ،من شأن ارتفاع سعر النفط
 1الطاقة األولية  Primary energyهي الطاقة املتاحة يف البيئة ،التي ميكن استغاللها مبارشة من دون تحويل.
" 2األخوات السبع"  Seven Sistersهو مصطلح ابتدعه اإليطايل إنريكو مايت لإلشارة إىل كارتل رشكات النفط السبع (ستاندرد أويل أوف
نيوجريس  ،Essoورويال داتش شل  ،Shellوأنجلو-بريسيان أويل كومباين  ،AIOCوستاندرد أويل كومباين أوف نيويورك  ،Mobilوستاندارد
أويل أوف كاليفورنيا  ،Chevronوغلف أويل  ،Gulf Oilوتكساكو  Texacoالتي سادت يف منتصف القرن العرشين يف مجاالت إنتاج النفط
والتكرير والتوزيع ،وكانت قادرة عىل االستفادة من الزيادة الرسيعة يف الطلب عىل النفط وتحويلها إىل أرباح هائلة.
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الشكل ()1
حصة الطاقات األولية العاملية (( )2015-1965بالنسبة املئوية)

املصدر:
BP, BP Statistical Review of World Energy 2016 (June 2016).

الشكل ()2
تطور األسعار وف ًقا لكل وقود (األساس  100يف كانون الثاين /يناير )2014

املصدر.Ibid :
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الشكل ()3
تط ُّور سعر برميل النفط (غرب تكساس الوسيط ( )WTI) (1999-2016بالدوالر األمرييك)

املصدر:
Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, Université Paris-Dauphine, CGEMP (2016).

إىل مستوى أعىل منه أن يؤدي إىل خنق النمو االقتصادي العاملي ،كام كانت الحال خالل صدمة النفط
الثانية ( .)1980-1979وكام هو موضح يف الشكل ( ،)3فقد تم الحفاظ جي ًدا عىل هذا النطاق السعري
بني عا َمي  1999و 2003بفضل قابلية تعديل عرض النفط الخام التي كانت تضمنها إىل ح ٍّد كبري
اململكة العربية السعودية .وينبغي لنا اإلشارة هنا إىل أن تنظيم األسعار هذا من جانب أوبك قد تم
ضامنه يف عام  ،2003وهو العام الذي كان مع ذلك رهي ًبا بالنسبة إىل النفط مع تضافر ثالثة انخفاضات
رئيسة يف اإلنتاج :يف فنزويال بسبب الرصاع الحاد بني الحكومة والرشكة الوطنية "برتوليوس دي فنزويال"
 ،PDVSAويف نيجرييا بسبب االضطرابات االجتامعية والعرقية يف دلتا النيجر ،ويف العراق بعد أن
غزته الواليات املتحدة .وكانت بلدان أخرى يف أوبك ،ذات قدرة زائدة مهمة ،قادر ًة عىل تزويد السوق
بـ "الرباميل املفقودة".
تغي الوضع؛ إذ ع َّزز منو اقتصادي عاملي قوي ،بنسبة  4يف املئة تقري ًبا ،الطلب عىل
يف عام َّ ،2004
املنتجات النفطية ،وال س َّيام يف الصني .وظلت الواليات املتحدة التي تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل واردات
النفط ً
رئيسا؛ ففي ذلك الحني ،كانت الواليات املتحدة تستورد  13مليون برميل يوم ًيا ،والصني
فاعل ً
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 3ماليني برميل .وتأ َّكد االتجاه نحو االرتفاع الحاد يف األسعار ،وتخ َّلت أوبك عن فكرة النطاق السعري
البالغ  28-22دوال ًرا أمريك ًّيا؛ إذ ما كان الرتفاع األسعار تأثري يف حيوية النمو االقتصادي العاملي.
استمر االرتفاع يف األسعار ،عىل اعتبار أن الطلب كان يتغ َّذى عىل النمو يف الدول الناشئة الذي يبدو أنه
مل يث ِّبطه مستوى األسعار .وهكذا بلغنا سع ًرا فلك ًّيا هو  147دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل يف متوز /يوليو .2008
وميكن القول إن هذا السعر البالغ االرتفاع ُف ّس جزئ ًّيا بسبب ظاهرة "االندفاع املايل" ،Financial rush
حيث أوضح بنك استثامري كبري ،يف حزيران /يونيو  ،2008أن سعر النفط سيصل إىل  150دوال ًرا
أمريك ًّيا خالل الشهر التايل (متوز /يوليو) ،بيد أن هذا السعر املرتفع مل َيدُ م؛ ألنه يف هذه اللحظة
بالذات ،بدأت األزمة االقتصادية الناجمة من أزمة الرهن العقاري ،وتس َّببت يف انهيار النمو االقتصادي
والطلب العاملي عىل املنتجات النفطية .وانهار سعر النفط إىل  25دوال ًرا أمريك ًّيا؛ ليعود يف األشهر األوىل
من عام  2009إىل االرتفاع ،مدفو ًعا مرة أخرى بجهود أوبك ،ليستقر يف نطاق سعري يرتاوح بني  80و100
دوالر أمرييك بني عا َمي  2009و .2014وخالل هذه الفرتةَ ،ع َّد معظم املتخصصني أننا بلغنا منطقة توازن
جديدة بني الحد األدىن للسعر وح ِّده األقىص ،وأن االختالفات يف األسعار تُح ِّددها أوبك إىل درجة ما.
يف نيسان /أبريل  ،2014وعىل خالف التوقعات كلها ،هوى السعر من  110إىل  50دوال ًرا أمريك ًّيا ،لنستقر
يف فرتة (طويلة؟) من األسعار املنخفضة ،يبدو لنا أنها متثِّل تغي ًريا بنيو ًّيا عمي ًقا يف سري عمل أسواق
النفط .وتتضافر عوامل عدة لرشح هذا التغيري:
رأسا عىل عقب بني عا َمي  2008و2015؛ بسبب الوصول غري املتوقع
انقلب الوضع الطاقي األمرييك ً
والهائل إلنتاج الغاز والنفط الصخريني .فخالل هذه الفرتة ،ارتفع إنتاج النفط من  6.8إىل  12.7مليون
برميل يف اليوم ،وارتفع إنتاج الغاز من  570إىل  767مليار مرت مكعب .وانتقلت الواليات املتحدة
من وضع مستورد هائل للنفط والغاز ،إىل وضع مص ِّد ٍر لهام ،وال س َّيام الغاز الطبيعي (التقليدي وغري
التقليدي) الذي يذهب إىل أوروبا وآسيا.
أكرب ثالثة منتجني /مص ِّدرين للنفط الخام حال ًّيا هم :الواليات املتحدة ( 12.7مليون برميل /يوم يف عام
 ،)2015واململكة العربية السعودية ( 12مليون برميل /يوم) ،وروسيا ( 10.9مليون برميل /يوم) .ومن
ثم ،فإن تنظيم العرض أكرث تعقي ًدا؛ ألن اإلنتاج األمرييك يوجد بني أيدي أكرث من  800رشكة كبرية وصغرية.
فقدت أوبك قد ًرا كب ًريا من قدرتها التنظيمية .بالفعل ،زادت الدول خارج أوبك ،مثل الواليات املتحدة
ً
وفضل عن ذلك ،زادت االنقسامات واملعا َرضات بني الدول األعضاء يف
وروسيا ،حصصها يف السوق.
املنظمة؛ فدول مثل فنزويال ونيجرييا والجزائر وإيران كانت ترغب يف أسعار أعىل ،بيد أن اململكة
العربية السعودية ما عادت تود أن تؤدي دورها بوصفها "منت ًِجا لتسوية السوق" Swing producer
عن طريق تعديل إنتاجها؛ فهي تريد الحفاظ عىل حصتها يف السوق ،حتى لو أدى ذلك إىل انزالق
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األسعار .فانخفاض األسعار يهدد التزامات ميزانيتها ،لكنها تحتفظ باحتياطيات مالية كبرية .وعالو ًة عىل
ذلك ،من شأن السعر املنخفض أن يكون له ،من وجهة النظر السعودية ،تأثري كابح لتط ُّور النفط
الصخري األمرييك .ومل يحدث هذا الكبح يف عام  2015إال عىل نحو هاميش ج ًّدا ،ألن صناعة النفط
األمريكية ،وإن عانت من ذلك ،فإنها حققت مكاسب إنتاجية هائلة يف إنتاج املحروقات غري التقليدية.
يف ترشين األول /أكتوبر  ،2016يف مؤمتر الجزائر حول الطاقة ،بدا أن إسرتاتيجية بعض دول أوبك،
التغي؛ إذ أدركت اململكة العربية السعودية أن األسعار
ً
خصوصا اململكة العربية السعودية ،آخذة يف ُّ
املنخفضة تهدد توازنها املايل ،من دون أن يكون لها تأثري ُيذ َكر يف اإلنتاج األمرييك من النفط غري
التغي الخجول من
التقليدي؛ ويبدو أنه تم ُّ
التوصل إىل اتفاق عىل مبدأ الحد من اإلنتاج .لكن لهذا ُّ
ًّ
مستقل متا ًما ،واإلنتاج الرويس يعتمد عىل قرار
أوبك تأث ًريا كب ًريا يف التوازن العاملي؛ فاإلنتاج األمرييك يظل
سيايس يبقى غامضً ا يف ما يتعلق بهذا االتفاق الجديد.
وهكذا ،ويف نهاية عام  ،2016ما زال تطور أسعار النفط موسو ًما بعدم اليقني .صحيح أنه تضاعف منذ
بداية العام (من  25إىل  50دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل) ،لكن هذا التغيري ال ُي َعد مؤرشًا إىل اتجاه .بالتأكيد،
سيقود هذا الخفض الكبري يف استثامرات التنقيب واإلنتاج يف جميع أنحاء العامل بالرضورة إىل اختناق
تعدد أوجه عدم اليقني ،سواء من
العرض ،لكن تأريخ هذه الظاهرة صعب ،ألن هذا يعود بنا إىل ُّ
جانب الطلب (الصني والهند) ،أو من جانب العرض (الحساسية إزاء أسعار املحروقات غري التقليدية،
واالضطرابات السياسية واألحداث املناخية والحوادث)؛ والقامئة طويلة ،وتغطي عوامل مختلفة
ج ًّدا؛ مثل رشوط عودة إيران وليبيا إىل السوق ،واالضطرابات السياسية واالجتامعية يف البلدان التي
تعاين بقدر أكرث من انهيار األسعار ،واألحداث غري املتو َّقعة؛ مثل حرائق مقاطعة ألربتا الكندية يف
أيار /مايو  .2016وينبغي لنا أن نحتفظ يف ذاكرتنا بهذه الجملة ملارغريت تاترش" :غري املتوقع يقع"
 .The unexpected happensومن ثم ،ميكننا القول إن تطور سعر النفط َينتج من عدد كبري ج ًّدا من
العوامل التي تح ِّدد توازن العرض والطلب ،يف نهاية املطاف .ومع ذلك ،ميكننا القول إن االنخفاض الحاد
ج ًّدا يف االستثامرات خالل عامي  2016-2015سيؤدي ً
حتم إىل زيادة كبرية يف األسعار.

ثان ًيا :الغاز الطبيعي
عندما نتحدث اليوم عن الغاز الطبيعي ،نأخذ يف الحسبان الغاز التقليدي والغاز غري التقليدي ،أي
الغاز الصخري .وأصبح هذا النوع األخري الذي تم تطويره باألساس يف الواليات املتحدة منذ تسعينيات
القرن املايضًّ ،
مهم للغاية؛ بسبب الكميات املن َتجة ،وبروز الصادرات األمريكية .ويف باقي العامل ،توجد
مهمة من الغاز الصخري ،يف الصني واألرجنتني والجزائر وأسرتاليا عىل وجه الخصوص .ومن
احتياطيات َّ
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املتوقع إنتاج كميات كبرية يف الصني واألرجنتني ،لكن من غري املحتمل أن تهتز سوق الغاز بقوة بسبب
ذلك ،عىل عكس اإلنتاج األمرييك.
ُقسم تقليد ًّيا ثالث مناطق جغرافية :سوق أمريكا الشاملية التي تراجعت
كانت سوق الغاز العاملية ت َّ
فيها األسعار بشدة بسبب وصول الغاز الصخري (من  11إىل  2.5دوالر أمرييك لكل وحدة حرارية
بريطانية(((؛ وسوق أوروبية تغذيها خطوط األنابيب من روسيا والرنويج والجزائر ومحطات الغاز
الطبيعي املسال LNG؛ وسوق آسيوية تستورد فيها اليابان والصني وكوريا الجنوبية وتايوان كميات
كبرية من الغاز الطبيعي املسال بسعر مرتفع .فهي إ ًذا ثالث مناطق جغرافية ،وثالثة مستويات لألسعار:
أسعار منخفضة للغاية يف أمريكا الشاملية ،وأسعار متوسطة يف أوروبا ،وأسعار مرتفعة يف آسيا.
بدأ هذا التقسيم الجغرايف يتغري؛ ويف عام  ،2016تقاربت مستويات األسعار بني آسيا وأوروبا .وهنا أيضً ا
نجد تضافر عوامل عدة ،لكنها تختلف عن تلك املتعلقة بالنفط .يف املايض ،كان الطلب عىل الغاز شديد
الدينامية يف الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية والتدفئة .ويف الواليات املتحدة األمريكية ،أدى وصول
الغاز الصخري الرخيص إىل إحالله محل الفحم يف توليد الكهرباء .وبدأ الفحم األمرييك الذي راح يحل
مكانه الغازُ ،يص َّدر إىل أوروبا؛ حيث اس ُتبدل بالغاز األكرث تكلفة يف إنتاج الكهرباء .واليوم ،يتنافس الغاز
الصخري األمرييك الذي ُيص َّدر إىل أوروبا مع الغاز املستورد من الرنويج وروسيا والجزائر .وعىل نطاق
أوسع ،نشهد تضاع ًفا يف وحدات إنتاج الغاز الطبيعي املسال .ووف ًقا لوكالة الطاقة الدولية ،ستنمو الطاقة
اإلنتاجية للغاز الطبيعي املسال بنسبة  45يف املئة بني عا َمي  2015و ،2021مع مجيء  90يف املئة منها
من الواليات املتحدة وأسرتاليا((( .وال بد من أن هذا األمر سيكون له تأثري تعزيزي للمنافسة ،وال س َّيام
يف أوروبا؛ حيث نجد اليوم "أسوا ًقا فورية"((( متطورة ج ًدا.
تضاعف
لدينا ،إ ًذا ،يف عام  2016سوق غاز غري متوازنة للغاية مع ٍ
عرض وفري ،وتنمو دول ًّيا من خالل ُ
وحدات التسييل ،وتوافر الغاز الرخيص .وينمو الطلب بوترية متواضعة بنسبة  1.5يف املئة سنو ًّيا حتى
حلول عام  ،2021وف ًقا لوكالة الطاقة الدولية .ومن شأن هذا أن يؤدي إىل بعض الضغوط عىل األسعار،
وإىل املزيد من املنا َفسة بني املو ِّردين .يظل هناك عامالن مجهوالن من شأنهام أن يقلبا الوضع الذي
رأسا عىل عقب ،هام التأثريات البيئية للغاز الصخري واحتامل فرض رضيبة كربون .أما
وصفناه للتو ً
مسألة تأثري إنتاج الغاز الصخري يف البيئة ،فتفاقمت يف أوروبا؛ حيث يبدو اليوم إنتاج الغاز الصخري
شبه مستحيل من وجهة نظر نفسية  -بيئية  -سياسية .ويف الواليات املتحدة ،حظرت واليات ،مثل
 3الوحدة الحرارية الربيطانية  BTUهي وحدة القيمة الحرارية التي ُيقاس بها الغاز الطبيعي.
4 AIE, Medium-Term Gas Market Report 2016: Market Analysis and Forecasts to 2021 (Paris: AIE/OCDE (Organisation
de coopération et de développement économiques, 2016).
" 5األسواق الفورية"  ،Spot marketsيف مقابل "األسواق اآلجلة"  Futures exchangeالتي كانت تهيمن تقليد ًيا عىل قطاع الطاقة.
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نيويورك ،التكسري الهيدرولييك .فهل ميكن ظاهرة الرفض هذه أن تنترش عىل نحو أكرب؟ إنه سؤال جدير
بطرحه ،لكنه بالغ التعقيد؛ ألن قضايا حامية البيئة يف الواليات املتحدة تتو َّقف عىل ترشيعات الوالية
أكرث مام تتوقف عىل اللوائح الفيدرالية .وأما مسألة رضيبة الكربون ،فمن شأنها استعادة ميزة نسبية
كربى بالنسبة إىل أقل أنواع الوقود األحفوري الكربى الثالثة تلوي ًثا .وسوف ندرس الح ًقا كيف ميكن أن
تنشأ مثل هذه الرضيبة.

ثالثًا :الفحم
تس َع أب ًدا للدفع إىل تطوير
يجري تطوير الوقود األحفوري األكرث تلوي ًثا من صناعة سلبية إىل حد ما ،مل ْ
منتجها بقوة؛ إذ تقوم عىل األسعار .ويف عام  ،2016كانت أرخص طريق ٍة إلنتاج الكهرباء من وجهة نظر
كثري من البلدان هي محطة الطاقة الحرارية التقليدية (أي املل ِّوثة) التي تعمل عىل الفحم املستو َرد .ومن
ثم ،فإن صناعة الفحم تتمتع مبرونة كبرية للتك ُّيف مع أسعار الطاقات املتنافسة .ورأينا ،عىل سبيل
املثال ،أن الفحم األمرييك املستو َرد يحل محل الغاز الطبيعي األعىل تكلفة يف أوروبا.
مع ذلك ،ع َّزز التحضري ملؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  COP21وعقده إدراك خطورة االحرتار
امللحة إىل مواجهته .وق َّرر كثري من املصارف واملستثمرين وصناديق التقاعد والرشكات
العاملي والحاجة َّ
واملنظامت الدولية الح َد عىل نحو حازم من مشاركتهم يف قطاع الفحم ،أو حتى وقفها .ومع ذلك ،إذا
نظرنا إىل تنبؤات رشكات النفط ،فإن حصة الفحم يف ميزان الطاقة العاملي تنخفض انخفاضً ا طفي ًفا ،لكنها
ستظل مع ذلك يف حدود  25يف املئة يف عام .2035
هل ميكننا أن نأمل ً
فحم نظي ًفا؟ يجري تطوير تقنيتني لهذا املرام :األوىل تتمثّل يف "محطات توليد الطاقة
فوق-الحرجة الفائقة"  Ultra-supercritical plantsالتي ُت َعد نجاعتها الحرارية أكرب بنسبة  45يف املئة،
وانبعاثاتها من غازات الدفيئة أقل بنسبة  30يف املئة؛ أما الثانية فهي احتجاز ثاين أكسيد الكربون
وتخزينه  .Carbon Capture and Sequestration, CCSويتم اليوم ُّ
التحكم يف هاتني التقنيتني جي ًدا،
بيد أن تكلفتهام تظل مرتفعة؛ فاحتجاز ثاين أكسيد الكربون وتخزينه ترتتَّب عليه مضاعفة التكلفة لكل
كيلوواط ساعي ،ويتط َّلب موقع تخزين قري ًبا مبا يكفي من وحدة اإلنتاج .وحينام نفكر يف الصني أو يف
الهند ،حيث تبلغ حصة الفحم يف ميزان الطاقة  67يف املئة و 54يف املئة عىل التوايل ،يصعب تخ ُّيل كيف
َ
التلوث الشديد املنبعث من الفحمُ .وأغلقت
ميكن لهاتني الدولتني أن تخ ِّفضا برسعة وعىل نحو ملحوظ
تم تعويض الحد من هذا اإلنتاج
يف الصني مناجم الفحم غري الفاعلة خالل عا َمي  2015و ،2016لكن ّ
ً
مفاعل نوو ًّيا بحلول عام  ،2030لكن حصة الطاقة
املحيل بالواردات .وستقوم الصني ببناء نحو 30
النووية يف ميزان الطاقة ستبقى أقل من  4يف املئة.
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املرجح أن تزداد رصامة ،بيد أنها تظل
من ثم ،يبقى الفحم "طاقة تطويق"((( .ويخضع تط ّورها لقيود من َّ
بالنسبة إىل بعض البلدان هي القطاع األقل تكلف ًة لتوليد الكهرباء .وميكن أن ينجم عن خصوصية الفحم
يغي من قواعد اللعبة،
هذه تأثري مبطئ لتح ُّول األنظمة الطاقية .ومن شأن إدخال رضيبة الكربون أن ِّ
مرجح يف الوقت الحايل.
بيد أن إرساءها يظل غري َّ

عا :أي طاقات يف املستقبل؟
راب ً
يقودنا التد ُّبر بشأن أسعار أنواع الوقود األحفوري الرئيسة الثالثة ،التي نُذ ِّكر بأنها متثل أكرث من
 80يف املئة من إجاميل استهالكنا للطاقة ،إىل التساؤل بشأن اآلفاق الطاقية العاملية يف سياق عام ي َّتسم
بارتفاع درجة حرارة األرض.
أنشأت الوكالة الدولية للطاقة أربعة سيناريوهات ميكن أن يتط َّور فيها االستهالك الطاقي وفق مسارات
سمى "العمل كاملعتاد" (وهو
مختلفة (الشكل  .)4فلنستحرض املسارات الثالثة الرئيسة :مسار ُي َّ
السيناريو االتجاهي) الذي متتد فيه االتجاهات الحالية؛ ومسار "السياسات الطاقية الجديدة" الذي
يقتيض إرساء سعر الكربون ،ومعايري أش ّد رصامة يف صناعة السيارات ،وإحراز تقدم كبري يف النجاعة
سمى مسار " 450جز ًءا يف املليون" ،وهو الذي يقتيض بذل جهد استثنايئ للحفاظ عىل
الطاقية؛ ثم ما ُي َّ
مستوى  450جز ًءا يف املليون يف ما يخص تركيز غازات الدفيئة يف الغالف الجوي .ووف ًقا لوكالة الطاقة
الدولية ،هذا هو السيناريو الذي يحد من ظاهرة االحتباس الحراري إىل أقل من درجتني مئويتني بحلول
نهاية هذا القرن ،وهو الهدف الذي ُأعلِن عنه يف مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  .COP21ففي
هذا السيناريو ،يتم تقليل الكثافة الطاقية وكثافة الكربون يف النظام االقتصادي العاملي بقدر كبري .وعىل
العكس من ذلك ،فإن السيناريو االتجاهي غري قابل لالستدامة بالنسبة إىل كوكب األرض بسبب مستوى
االحرتار العاملي غري املقبول.
بالنظر إىل السيناريوهات التي ط َّورتها رشكات النفط الكربى ،نرى أننا نسري باألحرى يف املسار االتجاهي،
مع تزايد االستهالك الطاقي العاملي ،وتزايد انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وتظل بنية ميزان الطاقة
العاملي تغطيها بنسبة  80يف املئة الطاقات األحفورية الرئيسة الثالث :النفط والغاز والفحم ،مع اإلشارة
إىل أن الغاز الطبيعي يحتل املرتبة الثانية عىل حساب الفحم (الشكل  .)5ويقود هذا التطور إىل زيادة
يف درجة حرارة الكوكب أعىل بكثري من درجتني مئويتني ،وإىل تفاقم كبري لألرضار املناخية نتيجة لذلك.
6

تسدُّ "طاقة التطويق" الفجوة بني االستهالك الكيل واإلنتاج األصيل من الطاقة النووية واملتجدَّدة.
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الشكل ()4
انبعاثات الكربون وف ًقا لسيناريوهات الوكالة الدولية للطاقة (مبليارات األطنان من ثاين أكسيد الكربون)

املصدر:
AIE, Energy Outlook 2016.

الشكل ()5
حصة الطاقات األولية العاملية (( )2035-1965بالنسبة املئوية)

املصدر.Ibid :
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يوضِّ ح تنوع هذه السيناريوهات أن أبواب املستقبل الطاقي للكوكب األريض ال تزال مرشعة ،غري أنها
من املرجح أن تغ َلق تدريج ًّيا مع تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري؛ فالسيناريو " 450جز ًءا يف املليون"
بوضوح نجاح انتقال طاقي عاملي يقتيض خفضً ا سياس ًّيا استباق ًّيا النبعاثات غازات االحتباس
يصادف
ٍ
الحراري .وتتضمن السيناريوهات األخرى تك ُّيفات صعبة ومتباينة مع تأثريات االحرتار العاملي .أما
البنية العامة مليزان الطاقة ،فتعمل تدريج ًّيا عىل إدماج بعض االتجاهات الرئيسة؛ تراجع الفحم والنفط
وتطوير الطاقات املتج ِّددة والتقدم يف النجاعة الطاقية والذكاء الطاقي .وما وراء هذه املالحظات العامة
توجه هذه التطورات املتوقعة نحو األعىل
يبدو من املفيد أن نتساءل عن العوامل املختلفة التي ميكن أن ِّ
("سيناريو العمل كاملعتاد") أو نحو األسفل ("سيناريو  450جز ًءا يف املليون") .وميكننا أن نذكر من بينها
أربعة عوامل :قيود املوارد ،وتص ُّلب البنى القامئة ،والوعي بخطورة االحرتار العاملي ،والسياسات الطاقية.

خامسا :عوامل التطور
ً
 .1املوارد الطاقية

تعب عن فكرة أن املوارد النفطية محدودة
سادت لفرتة طويلة نظرية "ذروة النفط" ،وهي التي كانت ِّ
ماد ًّيا (وهذا صحيح) ،وأنه سيأيت زمن يصل فيه إنتاج النفط إىل الحد األقىص ،ليبدأ يف االنخفاض عقب
صحيحا ،بيد أن تاريخ "الذروة" ُأرجئ بعي ًدا إىل األمام .فاملوارد الطاقية (النفط
ذلك .ويظل هذا التطور
ً
والغاز والفحم) وفرية؛ وتضاعفت بإنتاج املوارد الطاقية غري التقليدية .وبالتأكيد ،سيكون لزا ًما استكشاف
منتجات جديدة وتطويرها ،وسينتج من ذلك يف الغالب زيادة يف األسعار .ومن شأن هذا أن يؤدي
إىل "ذروة الطلب"  ،Peak demandأي انخفاض يف الطلب مرتبط باألسعار .بيد أن هذه "الذروة" ال
عالقة لها بـ "ذروة النفط" .ومن ثم ،ميكننا القول يف الوقت الراهن إن توافر املوارد ليس َ
عامل تغيري
للنظام الطاقي العاملي ،بل إن من شأنه أن يعزز "سيناريو العمل كاملعتاد".
 .2تصلُّب البنى القامئة

قادنا اعتامدنا التاريخي عىل الوقود األحفوري إىل إنشاء بنى تحتية ضخمة تنقل الطاقة من الحقول
إىل املستهلك النهايئ :أنابيب النفط والغاز وناقالت النفط وسفن الشحن وناقالت الغاز الطبيعي املسال
واملصايف ومحطات الخدمة ،وبالرتافق مع هذه البنى التحتية كلها ،أسطول عاملي مك َّون من أكرث من
مليار سيارة يعرف من ًوا مستم ًرا .لذا ،فإن وجود هذه البنية التحتية الضخمة يجعل أي تعديل عميق
للنظام الطاقي أكرث صعوبة وبطئًا.
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 .3الوعي بخطورة االحتباس الحراري

كام أوضحنا منذ البداية ،مثَّل االحرتار العاملي يف اآلن ذاته يقي ًنا ومصد ًرا لعدم اليقني .فاالحرتار مثبت
علم ًّيا ،وهو بذلك يقني .ونحن نعلم أنه ستكون له تأثريات مك ِّلفة اقتصاد ًّيا واجتامع ًّيا وسياس ًّيا ،بالنسبة
إىل بعض املناطق .ومع ذلك ،وهذا هو مجال عدم اليقني ،فمن املستحيل تحديد موقع هذه األحداث
وموعدها وحجمها ،وتكلفتها مسب ًقا .وستظهر يف صورة عواصف وفيضانات وجفاف وموجات حرارة
وتدهور لألرايض واإلنتاجية الزراعية ،وتدمري للتن ُّوع البيولوجي .ومن وجهة النظر االجتامعية والسياسية،
ميكن أن يؤدي ذلك إىل نزاعات حدودية ورصاعات من أجل مت ُّلك الطاقة واملياه واألرايض ،وموجات من
الهجرة القرسية واضطرابات سياسية.
رسع هذه األحداث تزايد الوعي بخطورة االحرتار العاملي ،وتح ِّفز بعض املجتمعات السكانية
سوف ُت ِّ
عىل مامرسة الضغوط عىل حكوماتهم للعمل بحزم أكرب ملصلحة االنتقال الطاقي؛ وذلك لحامية أنفسهم
(التك ُّيف) ،ولتعزيز أنظمة أقل كثافة من الكربون يف اآلن ذاته .ومع ذلك ،تبقى الطريق طويلة قبل أن
يقود هذا الوعي إىل تنظيم عاملي ملزم.
 .4السياسات الطاقية

منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  COP21والتصديق عىل اتفاقية باريس ،أولت السياسات
الطاقية مزي ًدا من االعتبار ملكافحة ظاهرة االحتباس الحراري .وتشمل التدابري التي ميكن أن تتخذها
ُّ
التحكمي من االنبعاثات ،وإرساء رضيبة الكربون والحوافز عىل النجاعة الطاقية،
الحكومات الح ّد
وتطوير الطاقات املتج ِّددة والطاقة النووية ،وإعادة تنظيم البنى القامئة والسلوك .فلنعد بتفصيل أكرب
إىل بعض هذه العنارص:
أ -الحد من االنبعاثات

تبدو االلتزامات التي تع َّهدت بها نحو  150دولة للح ِّد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة مبوجب اتفاقية
باريس خ ًربا جي ًدا ،بيد أنه ينبغي لنا فهمها عىل أنها نسبية؛ فمجموع االلتزامات ،عىل افرتاض أنه
سيجري الوفاء بها ،ال ُينهي االتجاه الحايل لزيادة االنبعاثات واالحرتار العاملي .لذا ،ميكننا أن نتص َّور أن
عىل الرغم من التح ُّوالت البطيئة املذكورة يف هذه الدراسة ،سيظل النظام الطاقي يف عام  2050مد ِّم ًرا
للغاية ،وسيبقى ارتفاع درجات الحرارة مقل ًقا ج ًّدا .ومتنحنا نتيجة االنتخابات الرئاسية األمريكية إشارة
جديدة :اإلغراء الكبري ،بالنسبة إىل بعض الدول ،بعدم احرتام التزاماتها.
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ب -إرساء رضيبة كربون دولية

وف ًقا لألغلبية العظمى من االقتصاديني ،من شأن فرض رضيبة كربون دولية عىل مستوى عالٍ (بنحو
 60يورو لكل طن كربون) ،أن يكون تدب ًريا فا ّع ًل لتوجيه االستثامرات نحو تكنولوجيات أقل كثافة يف
استخدام الكربون ،وترسيع عملية االنتقال الطاقي .ومن شأن ذلك أن يكون وسيلة لـ "استيعاب التأثريات
الجانبية املضاعفة" ،أي متويل الحلول ذات التكاليف االجتامعية الناجمة عن الطاقات املل ِّوثة .بيد أن
ً
مستحيل من الناحية السياسية .والواقع أن يف وسعنا أن نتص َّور أن بعض
مثل هذا القرار الدويل يبدو
البلدان وبعض املناطق س ُيط ِّبق تدريج ًّيا رضائب الكربون .فهل يسعنا أن نأمل ،يف نهاية املطاف ،توحي ًدا
لهذه الرضائب؟ يبدو األمر مستبع ًدا متا ًما يف املديني القصري واملتوسط.
ج -تطوير الطاقات املتجددة

يندرج تطوير الطاقات املتج ِّددة ضمن سري التاريخ ،لكنه يختلف كث ًريا وف ًقا للبلدان والسياسات
الطاقية .يف أوروبا ،تم تحديد هدف لعام 2030؛ فبحلول ذلك التاريخ ،ينبغي للطاقات املتج ِّددة (طاقة
الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة املائية) أن متثّل ما نسبته  27يف املئة من ميزان
الطاقة .ويرتبط هذا التطور التاريخي ملصادر الطاقة املتج ِّددة بعامل رئيس ،هو الخفض املستمر الذي
ال رجعة فيه لتكاليفها .ووف ًقا لوكالة الطاقة الدولية ،انخفض سعر األلواح الشمسية بنسبة  70يف املئة
بني عامي  2010و ،2015وانخفض مر ًة أخرى بنسبة  15يف املئة يف عام  .2016وتشري أحدث العقود
املو َّقعة إىل سعر أقل مبقدار  3سنتات يورو لكل كيلوواط ساعي .ومع ذلك ،فإننا نعلم أن الخلل الرئيس
يف الرياح والطاقة الشمسية هو ُّ
تقطعها .وميكن التغلب عىل هذه الثغرة بالتخزين .ويبدو من املرجح
ج ًّدا أن تكلفة تكنولوجيات التخزين املختلفة ستخضع هي أيضً ا النخفاض مستمر وال رجعة فيه؛ ففي
أملانيا ،تقود احتامالت إلغاء تعريفات االسرتداد بالنسبة إىل الكهرباء املتج ِّددة إىل ارتفاع الطلب عىل
التخزين وانخفاض تكلفته.
د -الطاقة النووية

متثِّل الطاقة النووية نحو  5يف املئة من االستهالك العاملي للطاقة األولية .ويعتمد تطويرها بقدر
كبري عىل السياسات الطاقية .وستواصل دول كثرية (الصني والهند وروسيا وبريطانيا ودول الرشق
األوسط) تطوير برامجها النووية .وس ُتبنى عرشات من الوحدات الجديدة .ومع ذلك ،تشري خصوصيات
هذه الصناعة إىل أن مساهمتها اإلجاملية لن تزيد قط .فبالفعلُ ،يه ِّدد الكثري من أوجه عدم اليقني
خصوصا حينام نأخذ يف الحسبان تفكيك املرافق
تط ّور تكلفتها ،وسالمتها ،وتعقيد أطرها التنظيمية،
ً
وتخزين النفايات املش َّعة.
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ه -الالمركزية الطاقية

يف كل مكان يف العامل ،نشهد بعض الالمركزية يف ما يخص اإلشكاالت الطاقية .فالجامعات املحلية
واملدن تعطي أولوية جديدة لثنايئ "الطاقة  -املناخ" .ويتعلق األمر باهتامم واسع؛ ألنه يشمل
إنتاج الطاقة واستخدامها ،إىل جانب جودة الهواء واملاء والنقل وإعادة تدوير النفايات والتخطيط
العمراين والتخطيط الحرضي ،وكذلك أمناط التنظيم االقتصادي ،حيث ُت َنح األولوية للمنتجات املحلية
واالقتصاد الدائري .وكخيطٍ رابط ،نجد إ ًذا أنظمة طاقية المركزية عىل نحو أكرب ،وأكرث ذكا ًء ،وأكرث
تحل هذه األنظمة َّ
وأقل تلوي ًثا .لن َّ
نجاعةَّ ،
محل األنظمة القامئة ،لكنها ستك ِّملها وتع ِّدلها .وهذه
وع ّب عنها بوضوح لدى انعقاد مؤمت َري األمم املتحدة للتغري املناخي
املقاربة املحلية جديدة متا ًماُ ،
يف عا َمي  2015و ،2016حينام أكدت املنظامت غري الحكومية عزمها عىل العمل للح ِّد من ظاهرة
االحتباس الحراري .وهو ما يؤدي مبارش ًة إىل تنويع أكرب يف األنظمة الطاقية ،وغال ًبا ما يشجع
عىل التجريب واالبتكار.

خامتة
تقودنا هذه املناقشة العامة ألسعار الطاقة واألنظمة الطاقية إىل استنتاجات جديدة إىل حد ما .إذ
ال ميكن أح ًدا أن يقول ،يف رأينا ،ماذا سيكون سعر النفط والغاز والفحم يف األعوام املقبلة ،غري أن
العامل قد رشع يف مرحلة انتقال طاقي .ويختلف هذا االنتقال من بلد إىل آخر .وهو يتميز بتنوع
متنا ٍم :كربون أقل ،ومزيد من النجاعة والذكاء .وهذا التنويع مستقل بعض اليشء عن األسعار؛
ألن الشواغل املتعلقة بالتنمية املستدامة والحفاظ عىل البيئة ،تفوق جزئ ًّيا الحساب االقتصادي
ً
وفضل عن ذلك ،من املس َّلم به ضم ًنا إىل حد ما أن تكاليف
يف محيط موسوم بشدة بعدم اليقني.
الطاقات املتج ِّددة والتخزين ستنخفض ً
ً
مقبول ،وضمن ًّيا
حتم وعىل نحو ال رجعة فيه .كذلك ،أصبح
أيضً ا ،أن تكاليف تأثريات االحرتار العاملي ستزداد عىل نحو حتمي .ومن الناحية االقتصاديةً ،
عاجل
أم ً
آجل ،سيتم استيعاب هذه التأثريات املناخية الجانبية املضاعفة ،أي دفع مثنها ،رمبا بفرض
رضائب عىل الكربون.
موجه وال يتج َّزأ عن
مثة اتجاهات قوية تُح ِّدد شكل تطور األنظمة الطاقية يف املستقبل .وهذا التطور َّ
سري التاريخ ،لكن من الصعب للغاية تخمني إيقاعه؛ إذ تبقى رسعة التغيري موسومة بعدم اليقني .ويف
هذه اللحظة ،تظل التغيريات بطيئة ،وتجري عىل الهامش ،بيد أن األنظمة الطاقية تتغري تدريج ًّيا :فهي
المركزية بقدر أكرث ،وأكرث ذكا ًء ،وأكرث تن ّو ًعا ،وعىل املدى الطويل ،ذات كثافة كربونية أقل.
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مقدمة
تعيش منطقة رشق البحر املتوسط حال ًة من التصعيد والتوتر بني دوله ،بعد أن كشفت ا ُملسوحات
الجيولوجية وجود احتياطات كبرية من الطاقة ،تجعلها واحدة من أهم املناطق عىل خريطة الطاقة
العاملية يف املستقبل القريب((( .ولذا ت َّدعي كل دولة أحقيتها يف الحصول عىل الغاز والنفط من منطقة
رشق البحر املتوسط؛ وقد وصلت بها األمر إىل ح ِّد التلويح باستخدام القوة كام جرى بني تركيا ومرص
وقربص عىل خلفية اعرتاض تركيا عىل اتفاقية ترسيم الحدود بني القاهرة ونيقوسيا ،واعرتاضها سفينة
تنقيب تابعة لرشكة "إيني"  Eniاإليطالية يف املياه اإلقليمية القربصية يف شباط /فرباير  .2018ويف
هذا الصدد ،ظهرت مجموعة من البحوث والدراسات حاولت رصد مستقبل املنطقة عىل الصعد
املحلية واإلقليمية والدولية كاف ًة ،ومنها الكتاب الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،برتول رشق
املتوسط :األبعاد اإلسرتاتيجية ،وهو يضم أعامل ندوة عقدتها املؤسسة يف بريوت ،يف  13كانون األول/
ديسمرب  ،2014شارك فيها عدد من االختصاصيني والخرباء يف مجال الطاقة .وقد ر ّكزت البحوث يف
هذا الكتاب عىل عرض صناعة الغاز وسياساته يف كل دول رشق املتوسط ،وتحليل التطورات املحتملة
لصناعات الغاز العاملية واألبعاد الجيوسياسية لغاز رشق املتوسط.

حوض املتوسط :مصدر مهم للطاقة يف املستقبل
يبني ربيع زاغي أن املسوحات الجيولوجية تثبت أنّ حوض بالد الشام "ليفانت" الذي ميتد عىل مساحة
 83000كلم 2رشقي املتوسط ،وحوض دلتا النيل ،يحتويان احتياطات كبرية من الغاز الطبيعي والنفط
السائل .وجاءت االكتشافات خالل العقدين األخريين ابتدا ًء من مرص وغزة ،ومرو ًرا بفلسطني املحتلة،
3
ً
ووصول إىل قربص؛ إذ يشتمل الحوض عىل احتياطيات قابلة لالستخراج تُقدر بنحو  122تريليون قدم
من الغاز الطبيعي؛ ما يعني أنها ميكن أن تغطي استهالك املنطقة من الطاقة ،خالل العقود الخمسة
املقبلة .ومن املفرتض أن تشجع تلك الكشوفات حالة االعتامد املتبادل الذي يقود إىل حالة التكامل بني
دول حوض املتوسط ،إذا استثنينا "إرسائيل" التي ال تربطها بلبنان وسورية عالقات دبلوماسية .لكن
الواقع مغاير؛ فقد و َّقعت دول املنطقة اتفاقيات لرتسيم حدود املناطق االقتصادية الخالصة فيام بينها،
بحسب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عام  ،1982ووقعت اتفاقية بني مرص وقربص يف عام ،2003
لكن تركيا اعرتضت عليها سياس ًيا لدى األمم املتحدة .ويف عام  ،2007تم االتفاق بني لبنان وقربص ،لكن
من دون موافقة الحكومة ومجلس النواب ،وباعرتاض تريك أيضً ا .وأخ ًريا ،جرى توقيع اتفاق بني قربص
وإرسائيل عام  ،2010لكن لبنان اعرتض عىل هذا االتفاق عام  2011لدى األمم املتحدة.
1

انظر :مروان قبالن" ،اكتشافات الغاز الطبيعي رشق املتوسط :استرشاف الفرص والتحديات الجيوسياسية" ،ضمن هذا العدد.

   |    نيسح دمحأ    نيسح دمحأ
ملا رحبلا قرش يف ةيقاطلا تافاشتكالا تاناهر
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النفط والغاز البحري السوريَني
من جهته ،يوضح سامر خلف أنّ سورية كانت املنتج األول للنفط والغاز من املناطق الربية يف رشق
املتوسط ،وأنها بقيت املنتج األبرز طوال عدة أعوام .وقد بلغت احتياطاتها النفطية والغازية املؤكدة
 2.5مليار برميل ،و 10.01تريليونات قدم 3عىل التوايل ،وفق تقديرات عام  .2013وتقع حقول النفط
والغاز الرئيسة رشق سورية ،قرب الحدود العراقية وعىل امتداد نهر الفرات .وعىل الرغم من الحرب
األهلية التي تعصف بالبالد ،فقد هبط إنتاج النفط الخام إىل نحو  380ألف برميل يوم ًيا ،بعد أن
بلغت ذروة اإلنتاج نحو  677ألف برميل يوم ًيا يف عام  .2002أ ّما بالنسبة إىل الغاز ،فقد انخفض من
 8ماليني مرت مكعب قبل األزمة إىل  3.5ماليني مرت مكعب بعدها .وبحسب رأي سامر خلف ،يكتيس
يتم استخدام  90يف املئة من الغاز املنتج يف إنتاج
الغاز أهمية كربى يف االقتصاد املحيل السوري ،إذ ّ
الكهرباء ،عىل عكس النفط ،الذي يتم تنقيحه محل ًيا وتصديره((( .ويف ضوء ذلك ،اضطرت الحكومة
السورية إىل االسترياد من دول صديقة لها؛ مثل روسيا ،وإيران ،وفنزويال.
استطاعت سورية يف أواخر عام  2014توقيع اتفاقية مع رشكة "سيوزنفتاغاز"  Soyuzneftegazالروسية
لالستكشاف والتنقيب يف املناطق املغمورة ،وهي االتفاقية األوىل لها يف املياه البحرية ،بعد فشل
محاولتني سابقتني للتوصل إىل اتفاقيات مع رشكات نفط عاملية .والجدير بالذكر أن الرشكة الروسية تُع ّد
رشكة استثامر تركز عىل مشاريع النفط والغاز حول العامل ،ميلك املرصف املركزي الرويس حصة كربى
فيها .ولهذه الرشكة تاريخ طويل من العالقات التجارية مع سورية؛ ففي عام  2004فازت باملناقصة
بشأن التنقيب ،خاصة بعد أن برزت تحليالت كثرية بشأن قدرة االكتشافات الغازية يف رشق املتوسط
عىل منافسة اإلمدادات التقليدية من الغاز إىل السوق األوروبية ،ومدى ارتباط االهتامم الرويس برشق
املتوسط ،وبالتحكم يف إمدادات الغاز من املنطقة .وهذا األمر يفرس اإلرصار الرويس عىل بناء قواعد
عسكرية دامئة عىل الساحل السوري ،وهو ما أجج التنافس بني موسكو وواشنطن ،إذ تتجه واشنطن
إىل ترسيخ وجودها العسكري يف منطقة الجزيرة السورية ،وما اصطلح عىل تسميته "سورية املفيدة"
الغنية باملوارد الطبيعية(((.
كام و َّقع الجانبان الرويس والسوري اتفاق إطار للتعاون يف مجال الطاقة مينح روسيا حقو ًقا حرصية
إلنتاج النفط والغاز يف سورية ،وينص عىل إعادة تأهيل منصات الحفر والبنى التحتية املترضرة ،والدعم
االستشاري للطاقة .كام نص االتفاق عىل تعاون الجانبني يف تنفيذ مشاريع لتطوير ،وإعادة تأهيل حقول
2 Viktor Katona, "Russia Is Taking Over Syria's Oil And Gas," Oil Price, 14/2/2018, accessed on 15/4/2018, at:
https://goo.gl/SzxHkV
 3محمد األمني'" ،سورية املفيدة' رش ًقا ...االنفجار اآليت بني روسيا وأمريكا وإيران" ،العريب الجديد ،2017/10/24 ،شوهد يف  ،2018/4/15يف:
https://goo.gl/6fmo8e
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الفوسفاتً ،
فضل عن العديد من مشاريع البنية التحتية يف جميع قطاعات الطاقة يف سورية ،مبا يف ذلك
مركز للمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية .إن ثنائية النفوذ والطاقة هي املحدد األسايس للسباق
بني واشنطن وموسكو عىل تركة تنظيم الدولة رشق سورية واملناطق الحدودية غرب العراق ،إضافة إىل
التموضع يف رشق املتوسط الغني باملوارد الطبيعية.

جيوسياسة الغاز يف قربص
يتناول ديفيد فريدمان األبعاد الجيوسياسية املرتبطة باكتشاف الغاز يف قربص التي بدأت نشاطها
االستكشايف منذ نحو خمسة عرش عا ًما؛ إذ سعت منذ البداية لرتسيم حدودها البحرية مع دول الجوار
املقابلة لها ،ويف أواخر عام  2012أعلنت قربص اكتشاف حقل "أفروديت" الذي تشري املعلومات األولية
إىل اشتامله عىل احتياطي يراوح بني  6و 7تريليونات قدم 3من الغاز الطبيعي ،و 4ماليني برميل نفط،
وهو يبعد نحو  34كلم عن حقل "لفيتان" املقابل له يف إرسائيل .وتعمل يف قربص رشك َتا "توتال" Total
الفرنسية و"إيني" اإليطالية ،مبوازاة خط الوسط بني لبنان وقربص.
وقد سلطت اكتشافات الغاز يف املياه القربصية الضوء عىل خالف سيايس بني تركيا وقربص ،فحتى قبل
أن تحفر رشكة نوبل إنريجي  ،Noble Energyالتي تتخذ من هيوسنت مق ًرا لها ،برئها األوىل يف املياه
القربصية يف أيلول /سبتمرب  ،2011دعت تركيا قربص إىل تأجيل برنامجها املتع ّلق بالحفر إىل ما بعد توصل
جمهورية قربص وجمهورية شامل قربص الرتكية إىل تسوية سياسية صعبة املنال؛ إذ تحتفظ تركيا حال ًيا
بوجود عسكري يف الثلث الشاميل من جزيرة قربص ،يف حني تفصل منطقة عازلة تابعة لألمم املتحدة
جمهورية شامل قربص الرتكية – وهي دولة معلنة من طرف واحد تعرتف بها تركيا فحسب – عن
جمهورية قربص ذات األغلبية اليونانية.
تستهدف املطالب الرتكية الجوانب األساسية من مرشوع قربص للغاز البحري .ففي رأي أنقرة ،ال متلك
قربص الحق يف الدخول مع جريانها يف اتفاقيات ثنائية ترسم الحدود البحرية ،وقد احتجت عىل كل
االتفاقيات البحرية التي وقعتها نيقوسيا مع مرص يف عام  ،2003ومع لبنان يف عام  ،2007ومع إرسائيل
يف عام  ،2010كام ادعت أن جز ًءا من املنطقة االقتصادية الخالصة املعلنة من قربص يتداخل مع
الجرف القاري الرتيك .إن تركيا متلك ،إ ًذا ،موق ًعا إسرتاتيج ًيا وحيو ًيا لربط مصادر الطاقة والنفط والغاز
من روسيا وآسيا ،وتقوم بجهود حثيثة لالكتشاف والتمدد بح ًرا يف اتجاه قربص والحوض الرشقي للبحر
املتوسط بحجة السيادة عىل أكرث من  35يف املئة من املنطقة االقتصادية القربصية ً
شامل ورش ًقا ،قبالة
الحدود البحرية السورية.
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وما إن أطلقت قربص جولتها الثانية للمزادات يف شباط /فرباير  ،2012حتى ادعت تركيا أنّ مناطق
محددة تقع ضمن منطقتها االقتصادية الخالصة .وأعلنت وزارة الخارجية الرتكية أن أنقرة لن تسمح بأي
حال لرشكات نفط أجنبية بإجراء استكشافات غري مرصح بها للنفط /الغاز الطبيعي ،وبالقيام بنشاطات
استغالل يف هذه املناطق املتداخلة ،وأن التدابري الالزمة كلها ستتخذ لحامية حقوقها ومصالحها يف
املناطق البحرية الواقعة يف جرفها القاري .وقد نفذت تركيا وعيدها عندما اعرتضت قطع البحرية الرتكية
يف شباط /فرباير  2018السفينة "سايبم  )Saipem 12000( "12000التابعة لرشكة إيني اإليطالية ،وهي
يف طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة قربص((( ،وهو أم ٌر يزيد من التوتر يف منطقة رشق املتوسط بخصوص
املزاعم املتضاربة حول حقوق املوارد الكربى من الطاقة.

البرتول والغاز الطبيعي يف فلسطني :اإلمكانات واملعوقات
يتناول محمد مصطفى بالدرس والتحليل البرتول والغاز الطبيعي يف فلسطني التي تعاين شح املوارد
دعم ً
والرثوات الطبيعية ،لكن ميكن القليل املتوافر لديها من هذه املوارد أن ميثّل ً
مهم لالقتصاد
الفلسطيني يف املستقبل القريب .بيد أنّ سياسات إرسائيل وحرصها الدائم عىل السيطرة عىل جميع
املوارد الطبيعية يف فلسطني ،من مياه ونفط وبوتاسَ ،
حال دون استغالل هذه املوارد حتى اآلن .فقد
تم يف عام  ،1999اكتشاف الغاز الطبيعي يف حقل غزة مارين يف املياه الفلسطينية عىل عمق  600مرت
من سطح املاء ،عىل بعد  30كيلومرتًا من شواطئ غزة ،وأدى االكتشاف إىل تحقيق "كونسورتيوم"
 Consortiumيتأ ّلف من رشكة "بريتش غاز"  60( British Gazيف املئة) ،ورشكة اتحاد املقاولني
( 30يف املئة) وصندوق االستثامر الفلسطيني ( 10يف املئة) .وقدرت رشكة "بريتش غاز" يف حينه كم ّية
االحتياطي بنحو  1.4تريليون قدم 3من الغاز الطبيعي .وقد عارضت إرسائيل تطوير حقل غزة مارين،
وفرضت حصا ًرا بحر ًيا عىل غزة منذ عام .2007
وفيام يتعلق بالبرتول ،تقوم إرسائيل منذ عام  2010باستخراج كميات تجارية من برئ مجد ( )5املحاذية
للخط األخرض ،وتحدي ًدا بالقرب من قرية رنتيس شامل غرب رام الله؛ إذ يقدر إنتاج الحقل بـ 800
برميل يوم ًيا .وتنطلق الفائدة الكربى للغاز والبرتول الفلسطينيني من أهمية هذه الرثوات واستعامالتها
يف قطاع الكهرباء؛ فوجود الغاز والبرتول يف فلسطني ُيع ّد نقطة مفصلية يف نهضة هذا القطاع وتطوره.
ويف حال االستخراج ،ستوفر السلطة نحو  560مليون دوالر سنو ًيا؛ مثن الطاقة املستوردة من إرسائيل.
وعىل الرغم من صغر حجمها نسب ًيا ،خلصت دراسات التنمية التي أجرتها مجموعة "بريتيش غاز" إىل أنّ
4 Reuters staff, "Turkish blockade of ship off Cyprus is out of Eni's control: CEO," Reuters, 16/2/2018, accessed on
30/3/2018, at: https://goo.gl/9g5Xo2
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الحقول الفلسطينية مجدية تقن ًيا واقتصاد ًيا ،وتكفي لتلبية االحتياجات الفلسطينية لنحو عرشين عا ًما.
ومبجرد تطويرها ،تستطيع حقول الغاز تغذية ثالث محطات للطاقة؛ األوىل هي محطة الطاقة الحالية
ً
مستقبل إىل
يف غزة التي تم إنشاؤها للعمل عىل الغاز الطبيعي بسعة  140ميغاواط ،وتوسيع قدرتها
 280ميغاواط .لكن يف هذا الوقت ،يتم تشغيلها بوقود باهظ الثمن ،يعمل بقدرة محدودة ،وال ينتج
سوى  60ميغاواط؛ ذلك أن إرسائيل دمرتها جزئ ًيا خالل عدوانها عىل غزة يف عام  .(((2014الجدير
بالذكر ،أن مبادرات استخراج الغاز الفلسطيني واستخدامه يف تزويد محطات توليد الكهرباء لن تكتمل
إال بوجود شبكة نقل كهرباء ضغط عالٍ وطنية؛ ما يتطلب ربط املدن الفلسطينية املتعددة وكل النظم
واإلنشاءات األخرى الالزمة لتسيري عمليات قطاع الكهرباء ،األمر الذي سيحتاج إىل جهود استثامرية من
جانب الحكومة ،وهو أمر صعب املنال يف وجود االحتالل الذي يتوسع استيطان ًيا ويقطع أوصال الضفة
الغربيةً ،
فضل عن حالة االنقسام الداخيل الفلسطيني.

الغاز املرصي بني التصدير واالسترياد
عالج إبراهيم زهران إشكالية سوق الطاقة املرصية ،وخاصة قطاع الغاز مع االكتشافات الغازية ،إذ
تُع ّد منطقة البحر املتوسط منطقة واعدة بالنسبة إىل مرص ،وال سيام املياه العميقة ،باعتبارها أكرب
منتج للنفط من خارج أقطار أوبك األفريقية ،وثاين أكرب منتج للغاز الطبيعي يف أفريقيا ،كام أنها تؤدي
دو ًرا حيو ًيا يف تجارة الغاز والنفط من دول الخليج العربية إىل األسواق األوروبية عرب قناة السويس،
وخط أنابيب سوميد((( ،وهي من أوائل الدول التي بارشت االستكشاف واإلنتاج من املناطق البحرية
يف دلتا النيل وجنويب الحوض املرشقي يف البحر األبيض املتوسط .وتوجد يف مرص حال ًيا رشكتان إلسالة
الغاز الطبيعي ،هام رشكة "سيغاس" يف دمياط ،والرشكة املرصية للغاز الطبيعي يف إدكو .وبدأ تصدير
تم تصديره يف العام نفسه  17.3مليار
الغاز ا ُملسال من هاتني الرشكتني يف عام  ،2005وبلغ إجاميل ما ّ
مرت مكعب ،لتصبح مرص سادس دولة عىل مستوى العامل يف تصدير الغاز املسال .وقد سعت مرص لربط
أمنوذجا متمي ًزا ملشاريع
األسواق العربية بسوق الطاقة لديها ،من خالل خط الغاز العريب الذي ميثل
ً
التعاون العريب ،وبدأت أوىل خطوات إنشائه العملية يف كانون األول /ديسمرب 2000؛ وذلك بتوقيع
5 Mohammad Mustafa, "Palestine's Oil and Gas Resources: Prospects and Challenges," This week in Palestine, no. 211
(November 2015), accessed on 30/3/2018, at: https://goo.gl/hwiuaH
" 6خط سوميد" يتم عربه نقل النفط الخام عرب خطني متوازينيُ ،قطر كل واحد منهام  42بوصة ،وطول كل منهام  320كلم ،بد ًءا من ميناء
العني السخنة عىل خليج السويس إىل محطة سيدي كرير عىل ساحل البحر األبيض املتوسط ،يعرب نهر النيل جنوب القاهرة حيث تحافظ
محطة تخفيف الضغط عىل خطوط األنابيب من ّأي ضغط مفرط .وميثل "خط سوميد" ً
بديل من قناة السويس لنقل البرتول من منطقة
الخليج العريب إىل ساحل البحر املتوسط ،وهو مملوك للرشكة العربية ألنابيب البرتول التي تساهم فيها رشكات من مرص واإلمارات والكويت
والسعودية وقطر .للمزيد ،انظر املوقع الرسمي لخط سوميد  ،SUMEDيفhttps://goo.gl/ArPjps :
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مذكرة تفاهم بني مرص وسورية ولبنان ،ثم انضم األردن إىل املرشوع عام  2001ليتحول هذا الخط إىل
خط بري ،يف معظمه ،مرو ًرا بهذا البلد .وتجدر اإلشارة إىل أنه ،يف حزيران /يونيو  ،2005تم توقيع اتفاقية
تقيض بأن تقدم مرص إلرسائيل ما ال يقل عن  1.7مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي ملدة  15عا ًما
بسعر يراوح بني  70سن ًتا و 1.5دوالر لكل وحدة حرارية بريطانية ،بينام تبلغ تكلفتها  2.7دوالر عىل
األقل ،ويراوح السعر العاملي بني  8و 12دوال ًرا.
إضافة إىل ذلك ،حصلت رشكة الغاز اإلرسائيلية عىل إعفاء رضيبي من الحكومة املرصية ملدة ثالثة أعوام
( .)2008-2005وبعد ثورة يناير  ،2011قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع املسؤولني عن
تصدير الغاز املرصي إىل إرسائيل بتهمة إهدار املال العام ،من خالل تصدير الغاز املرصي عدة أعوام
بأسعار أقل كث ًريا من السعر العاملي ،وهو ما يعترب مخالفة للقانون .كام تع ّرض خط الغاز لعدد من
فجر ملثمون محطة الغاز الطبيعي
التفجريات بعد ثورة يناير ،بدأت فجر  27نيسان /أبريل  2011حني ّ
جنويب العريش باستخدام عبوات ناسفة .وتكرر األمر خمس عرشة مرة يف  21متوز /يوليو  .2012ونظ ًرا
إىل عدم التزام إرسائيل رشوط التعاقد ،وتنفي ًذا للحكم القضايئُ ،أوقف تصدير الغاز إىل إرسائيل.

الغاز الطبيعي يف إرسائيل :تطور االكتشافات ومجاالت
التصدير
من جهته ،يتناول وليد خدوري التطور التاريخي لنشاط إرسائيل يف مجال الطاقة؛ إذ بارشت التنقيب عن
الغاز والنفط يف فلسطني التاريخية منذ عام  ،1948وقد واجهت يف البداية عقبات خالل عملية اكتشاف
حقول نفطية تجارية ،وذلك نتيجة إخفاقها يف استقطاب رشكات عاملية مهمة بسبب املقاطعة العربية،
واعتامدها الكيل ً
بدل من ذلك عىل رشكاتها املحلية القليلة الخربة .ولكن خالل الفرتة  ،2010-1999انتقلت
من دولة فقرية طاقو ًيا إىل دولة تسعى لتصدير الغاز إىل األسواق العاملية بعد سلسلة من االكتشافات
املهمة قبالة السواحل الشاملية والجنوبية لفلسطني .ويشارك يف التنقيب رشكة "نوبل إنريجي" األمريكية،
تشاركها مجموعة من الرشكات النفطية اإلرسائيلية الصغرية .وبلغ عدد الحقول املكتشفة يف املياه
الشاملية نحو سبعة حقول ،أهمها حقل "لفيتان" الذي يقع بالقرب من املياه القربصية ،وحقل "تامار"؛
وكان آخر اكتشاف حقل "كاريش" الذي يبعد عن املياه اللبنانية نحو  4.5كلم فقط.
يبلغ حجم احتياطي الغاز املؤكد واملكتشف يف املياه الشاملية إلرسائيل نحو  1000مليار مرت مكعب،
وهو رقم قابل للتغري يف ضوء عمليات االستكشاف املستمرة .فقد اكتشفت رشكة "نوبل إنريجي"
ورشكاؤها من الرشكات اإلرسائيلية ،حتى اآلن ،سبعة حقول يف املياه الشاملية العميقة يف البحر ،معظمها
صغري الحجم وذو احتياطيات ضئيلة نسب ًيا ،باستثناء الحقلني الضخمني "تامار" و"لفيتان"؛ ما سيجعل
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عملية تطويرها باهظة الثمن .فعىل سبيل املثال ،بلغت تكلفة املرحلة األوىل من تطوير حقل "لفيتان"
أكرث من  6مليارات دوالر .وقد بدأ حقل "تامار" يف اإلنتاج يف أواخر آذار /مارس  2013بعد أربعة
أعوام من اكتشافه ،وصار اإلنتاج األويل يلبي جز ًءا من الطلب املحيل؛ إذ يقدر احتياطي الحقل بنحو
 9تريليونات قدم .3أما حقل "لفيتان" االكتشاف الغازي األهم يف إرسائيل ،فمن املتوقع أن يبدأ اإلنتاج
فيه عام  ،2018ويقدر احتياطي الحقل بنحو  20تريليون قدم ،3ومتلك رشكة "نوبل إنريجي" الحصة
األكرب منه ،كام أنها املسؤولة عن إدارته مع رشكات إرسائيلية .وتحاول إرسائيل تصدير الفائض لديها من
الغاز؛ فقد و ّقعت معمرص اتفاقية تقوم مبوجبها رشكة "ديليك دريلينغ" اإلرسائيلية ،مالكة حقيل الغاز
"لفيتان" و"تامار" ،بتوفري الغاز الطبيعي ملرص ملدة  10سنوات بقيمة  15مليار دوالر .ومبوجب االتفاقية
ستوفر إرسائيل ملرص  64مليار مرت مكعب من الغاز((( .كام تقوم الرشكة ذاتها "ديليك دريلينغ" ،منذ
كانون الثاين /يناير  ،2017بتصدير الغاز الطبيعي إىل األردن من حقل "تامار" يف البحر املتوسط بنا ًء عىل
اتفاقية بني الجانبني؛ إذ إنّ إرسائيل ستزود األردن مبوجب ذلك مبليا َري مرت مكعب من الغاز الطبيعي
(((
برسية بسبب االحتجاجات الشعبية
عىل مدى  15عا ًما  ،وقد أحاطت الحكومة األردنية املوضوع ّ
الرافضة السترياد الغاز من دولة االحتالل.

لبنان دورة الرتاخيص األوىل الستكشاف النفط وإنتاجه
تتقدم دول الجوار مجتمعة عىل لبنان بأعوام يف استكشاف مواردها البرتولية واستخراجها .ويف هذا الصدد
يوضح وسام الذهبي أنه قد جرت خالل األعوام املاضية مسوحات جيولوجية زلزالية ملعظم املياه البحرية
اللبنانية ،وكانت النتائج مشجعة وإيجابية .وقد أعلن وزير الطاقة واملياه اللبناين السابق جربان باسيل ،يف 2
أيار /مايو  ،2013افتتاح دورة الرتاخيص األوىل الكتشاف املوارد البرتولية وإنتاجها يف املياه البحرية اللبنانية؛
وتم وضع جدول زمني خاص بالدورة ،وتقديم عروض املزايدة األوىل .ومل يتم الحصول عىل موافقة مجلس
ّ
الوزراء فيام يتعلق بإصدار مرسوم "تقسيم املياه البحرية الخاضعة للوالية القضائية للدولة اللبنانية عىل
شكل رقع" ،ومرسوم "دفرت الرشوط الخاص بدورات الرتاخيص يف املياه البحرية ومنوذج اتفاقيات االستكشاف
واإلنتاج" ،إضافة إىل عدم التمكن من إصدار قانون "األحكام الرضيبية املتعلقة باألنشطة البرتولية"؛ األمر الذي
ثم عدم التزام الجدول الزمني الذي أعلنه
أدى إىل تأجيل دورة الرتاخيص األوىل إىل أجل غري محدد ،ومن ّ
الوزير .كام أعلنت إدارة قطاع البرتول القواعد واألنظمة املتعلقة بالنشاطات البرتولية املطلوبة ،بغية إطالق
دورة الرتاخيص األوىل ،ومنها أن تقوم الهيئةً ،
أول ،بعملية تصفية أولية لرشكات البرتول املهتمة باملشاركة
" 7إرسائيل تعلن عن توقيع صفقة 'تاريخية' لتصدير الغاز إىل مرص" ،يب يب يس عريب ،2018/2/19 ،شوهد يف  ،2018/4/14يف:
https://goo.gl/GCv1aN
" 8غاز إرسائيل يتدفق لألردن وسط تكتم رسمي" ،الجزيرة نت ،2017/3/3 ،شوهد يف  ،2018/4/14يفhttps://goo.gl/GeurjB :

   |    نيسح دمحأ    نيسح دمحأ
ملا رحبلا قرش يف ةيقاطلا تافاشتكالا تاناهر
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يف دورة الرتاخيص .وقد ش ّكل الهدف األسايس من عملية التأهيل املسبق للرشكات ضامن مشاركة الرشكات
ثم منح الحقوق البرتولية الحرصية بنا ًء عىل تقييم عروض املزايدة
العالية التأهيل يف الدورة املقبلة ،ومن ّ
املقدمة .وشهد ملف الطاقة يف لبنان تطو ًرا نتيجة التفاوض عىل العروض التقنية مع مجموعة رشكات طاقة
"توتال" الفرنسية ،و"إيني" اإليطالية ،و"نوفاتيك" الروسية التي ستقوم مببارشة العمل يف املياه اإلقليمية
اللبنانية الستكشاف النفط ،وبدء األعامل يف عام  ،2019عىل أن يكون عام  2018للتحضري؛ وسرتاوح حصة
الدولة من الربح بني  65يف املئة و 71يف املئة ،ويف "البلوك  "9بني  55يف املئة و 63يف املئة(((.

غاز رشق املتوسط :بؤرة رصاع محتملة
غال ًبا ما يرافق النشاط البرتويل يف دول العامل خالفات سياسية نتيجة تضارب املصالح .وال تختلف منطقة
رشقي املتوسط عن غريها من املناطق البرتولية الواعدة ،لكن هناك خالفات يف التفصيالت وطبيعة النزاعات
بني منطقة وأخرى .ومن هنا تأيت أهمية العوامل الجيوسياسية الذاتية ملنطقة الرشق األوسط ،وإمكان
تدخل إرسائيل يف صلب صناعة الطاقة العربية ،وهي الصناعة العربية األكرب واألهم .لقد استولت إرسائيل
ساب ًقا عىل حقول نفط عربية ،ال سيام عند احتاللها شبه جزيرة سيناء عام  ،1967وعمدت إىل استغالل
حقول النفط املرصية حتى توقيع معاهدة كامب ديفيد .وقد تعهدت الواليات املتحدة األمريكية يف حينه
بتزويد إرسائيل بالنفط يف حال انقطاع اإلمدادات عنها .لقد استعملت إرسائيل حقول نفط سيناء الستهالكها
الداخيل ،وبادرت يف الفرتة األخرية إىل استغالل حقل نفطي مبحاذاة الخط األخرض يف الضفة الغربية،
بالقرب من رام الله ،كام تحاول الرشكات اإلرسائيلية اكتشاف النفط يف هضبة الجوالن السورية املحتلة.
يثري اكتشاف الغاز يف رشق البحر املتوسط ،حيث األزمات املستمرة بسبب احتالل أرايض الدول املجاورة،
إمكان نشوب حروب تقليدية بني الدولً ،
فضل عن حروب غري تقليدية تتمثل يف هجوم مجموعات
مسلحة عىل املنصات البرتولية البحرية لتدمريها ،أو لخطف العاملني فيها .وما يثري الخوف هو غياب
ترسيم الحدود يف املناطق االقتصادية الخالصة قبل بدء عمليات االكتشاف؛ ما يؤدي إىل تراكم الخالفات
السياسية الحدودية القدمية ،إضافة إىل النزاع بشأن املصالح البرتولية الذي سيقود إىل فتح جبهة
جديدة يف الرصاع .ويف الوقت نفسه ،ميكن التوصل إىل حلول جذرية ملشكالت قدمية ،إذا اقتضت ذلك
وخصوصا يف حال توافر وساطات ترعاها دول كربى مؤثرة
املصالح االقتصادية للدول املعنية بهذا الشأن،
ً
يف األطراف الفاعلة.
9

"استخراج النفط :هذه أرباح لبنان من البلوكني  4و ،"9موقع املدن ،2017/12/15 ،شوهد يف  ،2018/4/14يف:
https://goo.gl/cyeGh7
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يتمثّل الجميع الدميقراطية وف ًقا للمبادئ املتعارف عليها عامل ًيا املكونة من دستور ،ومؤسسات ،وفصلٍ
للسلطات ،وتعددية حزبية ،وانتخابات ،وحكومة أغلبية نيابية ،وغريها .بيد أنّ تيمويث ميتشل يرسم
لها منظو ًرا جدي ًدا ومبتك ًرا يف هذا الكتاب ،حني يؤ ّكد أنّ الدميقراطية أتت من "نوع جديد من السلطة
السياسية" ،يربطه مبارش ًة بثورة الفحم والثورة الصناعية التي و ّلدت نظا ًما طاق ًيا جدي ًدا مل ينشأ فحسب
(وخصوصا) من التشبيك والتفاعالت املتبادلة بني الفحم ،وتكنولوجيا
عن ك ّمية الفحم املنتجة ،بل أيضً ا
ً
والصلب ،والسكك الحديدية ،واملوانئ ،واملدن ،ومواقع التصنيع ،ومواقع توليد الطاقة
البخار ،والحديد ُ
الكهربائية (ص  .)19فبسبب الفحم ،وبسبب الحاجة إىل نقله ومعالجته ،أصبح يف إمكان العامل أن
يقودوا الصناعة واملجتمع متى شاؤوا إىل التوقف ،فقد أضحى العامل قادرين عىل "التخريب" (ص ،)21
وحينها ظهرت السياسة الدميقراطية ح ًقا (ص  .)22لقد منح الفحم الطبقة العاملة واالتحادات العاملية
قو ًة جديدة ومميزة مل تعهدها من ُ
قبل .وبسبب من ضخامة حجمه ،وحاجته إىل الكثري من اليد العاملة
إلنتاجه ونقله وتحويله ،فإنّ الفحم كان ،وف ًقا مليتشل ،مح ّف ًزا للدميقراطية والتقدم .وقد تحولت الدول
الغربية الح ًقا عىل نحو جزيئ إىل النفط ،حسبام يرى املؤلف الربيطاين ،ألنهم أرادوا استعادة السيطرة
عىل إمدادات الطاقة تحدي ًدا .وهكذا طورت رشكات النفط الغربية نظا ًما معق ًدا لتقييد اإلمدادات ،ودرء
السيطرة العاملية عليها ،ولتحقيق أقىص قدر من األرباح.
إنّ املنظور الذي يعتمده ميتشل يف دميقراطية الكربون أصيل وغري معهود .فهو ال ينظر إىل الوقود
األحفوري بوصفه سلعة ،بل بوصفه منظومة صناعية متكاملة تتفاعل مع املكونات االجتامعية
والتكنولوجية ،وهو ما يقوده إىل دراسة تأثري الوقود األحفوري يف األنظمة السياسية الحالية (ص ،)39-38
واسترشاف آثاره املستقبلية يف الدميقراطية.
إنَّ الفرضية القوية التي يقوم عليها كتاب دميقراطية الكربون هي أنّ طاقات الكربون (الفحم ً
أول،
ثم النفط الح ًقا) أ ّدت دو ًرا أساس ًيا يف تحديد معامل األنظمة الدميقراطية .وال يربط ميتشل ذلك
بالطبيعة التقنية إلنتاج النفط ،أو بخصائصه الفيزيائية ،وإمنا ُير ّكز ،بتوافق مع "نظرية شبكة الفواعل"
 Actor-Network Theory, ANTالتي طورها عاملَا االجتامع ميشال كالون وبرونو التور لنقد فهم
"الحداثة" ،عىل مبدأ أنّ هناك عدة طرق إلنتاج مورد الطاقة ونقله وتوريده واستهالكه؛ ألنّ هناك عدة
طرق للتعامل معها (ص  .)239وانطال ًقا من هذه القاعدة املنهجية ،يتت ّبع الباحث الربيطاين مسار النفط
ّ
يستدل عىل أنّ هذه األشكال
ثم
ويرسم األشكال االجتامعية والتقنية التي اتبعت يف استغالله؛ ومن ّ
كان لها تأثري يف إعادة صوغ األسئلة املتعلقة بالشكل االجتامعي والسيايس ،واقتسام العائد االقتصادي
للنفط عىل نح ٍو تقني تبسيطي اقتصادوي .فالنفط قد أعاد تشكيل معامل الدميقراطية ،وف ًقا مليتشل ،عىل
نح ٍو أكرث تقيي ًدابكثري من الفحم ،من خالل حظر التعبري عن االختالف بشأن بعض القضايا واملشكالت.
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لبيان ذلك ،يعود الباحث إىل القرن التاسع عرش ،حني كان االستغالل الكبري للفحم يف الدول الغربية
مصحو ًبا برتكيز عالٍ لتدفقات الطاقة .فأحواض التعدين ،والقنوات ،واملوانئ ،والسكك الحديدية،
أصبحت وسائل ممكنة لـ "خنق" النشاط االقتصادي وعرقلته عرقل ًة كامل ًة ،وهو ما مل يكن ممك ًنا
من قبل عندما كانت مصادر الطاقة الرئيسة مستمد ًة فحسب من حركة الحيوان ،أو اإلنسان ،أو
املاء ،أو الرياح .فالتصميم الجديد لتدفقات الطاقة ربط بني املناجم ،واملصانع ،واملدن ،وجعل من
املمكن ،يف مطلع القرن العرشين ،تعميم نظرية التخريب ومامرساته؛ إذ أصبح يكفي أن يقوم البعض
ليتم قطع تد ّفق الطاقة ،ويجري الربط بني مطالب عامل املناجم
مبا يلزم يف املكان والزمان املالمئني ّ
وعامل السكك الحديدية وعامل األرصفة وعامل القطاعات األخرى ،ويؤول األمر إىل إرضابات عامة
كربى .فبالنسبة إىل ميتشل ،ال ميكن إرجاع التقدم يف تحقيق املطالبات بشأن األجور ،وظروف العمل
وعي
وساعاته ،وخطط التأمني منذ مثانينيات القرن التاسع عرش ،يف أوروبا والواليات املتحدة ،إىل بروز ٍ
معي للطبقة العاملة بطريقة "سحرية" بني عشية وضحاها ،بل إنه نتاج العالقات امللموسة
جامعي ّ
التي نسجها الفحم بني القطاعات الصناعية ،وقدرة الفعل التي منحها للعامل من خالل تركيز تدفقات
الطاقة (ص  .)21ويوضح املؤلف كيف أنّ األشكال التي اتخذها استغالل الفحم قد أمكنها أن تؤ ّدي
رئيسا يف ظهور الدميقراطيات الجامهريية يف أوروبا أثناء نهاية القرن التاسع عرش؛ إذ استطاع منو
دو ًرا ً
النمط الصناعي عىل املستويات االجتامعية واالقتصادية ،وتزايد التمدين وتر ّكز اليد العاملة يف املدن،
تعبئة قوى واسعة ومرتبطة فيام بينها من أجل هدم األنظمة السياسية القامئة وبناء أنظمة جديدة
ثم اتخاذ الحكومات الغربية إلجراءات دميقراطية تسمح للعامل بالتنظيم العاميل
أكرث دميقراطية ،ومن ّ
والنقايب وتعزيز حقوقهم السياسية.
ً
مامثل الستغالل الفحم .وهذا ما جعل آلبار باكو النفطية
وقد كان استغالل النفط يف فرتة مح ّددة
يف القوقازً ،
رئيسا يف الثورة الروسية عام ( 1905ص  ،)33حني أدى جوزيف ستالني ،الذي
مثل ،دو ًرا ً
كان عامل نفط هناك ،دو ًرا كب ًريا يف االنتفاضات العاملية ضد ظروف العمل القاسية .ولكن رسعان ما
قام الربيطانيون يف الرشق األوسط ،واألمريكيون عىل أراضيهم ،بتنظيم تدفقات النفط عىل نح ٍو يجعلهم
يتفادون قيام العامل بخنق النشاط االقتصادي والقيام بإرضابات عامة ،مستغلني يف ذلك الطابع السائل
أساسا عن
للمورد الطاقي .فخطوط أنابيب النفط ستعمل بطريقة أوتوماتيكية ،وسيتم توفري النقل ً
طريق البحر؛ وهو ما يعني نهاية شبكات الفحم ذات الجذع الرئيس الذي يس ّهل التحكم فيها؛ ذلك أنّ
شبكات النفط تعمل عىل نح ٍو مغاير ،بحيث ميكن للناقالت بسهولة تغيري مسارها وحتى وجهتها لتج ّنب
ّأي انسدا ٍد محتمل (ص  .)38-37إنّ مثل هذه الرتتيبات االجتامعية والتقنية تجعل من املستحيل،
من منظور "نظرية شبكة الفواعل" ،أن تصبح وضعية عامل النفط يف القرن العرشين موضوع نقاش
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دميقراطي ومسلسل دمقرطة ،كام كانت عليه الحال بالنسبة إىل عامل الفحم يف القرن التاسع عرش.
وبتعبري ميتشل ،فإنه جرى استخدام النفط كقوة ضد الدميقراطية.
بعد ذلك ،يلقي األكادميي الربيطاين الضوء عىل املكانة املركزية التي تحتلها الرشكات الكربى يف هذه
"الدميقراطية الغربية الكربونية" ،من خالل قراءة مغايرة لظهور صناعة النفط الحديثة يف بالد ما بني
النهرين يف بداية القرن العرشين ،مربزًا أنّ رشكة النفط مل تكن تسعى َق ُّط لتزويد املستهلكني ّ
بكل ما
يحتاجون إليه من نفط ،وتحسني الجودة واألسعار ،وفق منطق تنافيس شفاف (ص  .)49بل عىل العكس
من ذلك ،مل تكن هذه الرشكات تبحث البتة عن ّأي يشء آخ َر عدا تنظيم الندرة ،والتنقيب عن النفط
واإلبقاء عليه مؤ ّق ًتا كمخزون من دون أن تقوم باستخراجه ،عىل اعتبار أنّ النفط يتم ّيز بالوفرة ،وأنّ
ثم،
وصول املستهلك إىل هذه الوفرة من شأنه أن يؤدي إىل انهيار األسعار واألرباح (ص  .)41-40ومن ّ
منسقة وموزعة ،عىل نطاق واسع،
بدأت رشكات النفط الغربية العابرة للقارات يف العمل عرب منظوم ٍة ّ
وآليات ،وبنى تحتية ،وإجراءات تقنية ،تسمح بالسيطرة عىل تدفقات النفط .وذهبت سياسات رشكات
النفط الكربى إىل ما هو أبعد من اتفاقيات تجمعات "الكارتل" بشأن التفاهم عىل األسعار وتوزيع
الحصص .فعىل سبيل املثال ،اعتمدت هذه اإلسرتاتيجيات عىل تغيري أمناط االستهالك ،وتطوير أمناط
حياة "رشهة" يف استهالك النفط ،ال سيام يف مجال النقل .وبتعبري ميتشل ،تح ّولت أعامل التخريب من
عامل الفحم إىل رشكات النفط.
يف الحصيلة ،جرى بناء احتكار أمرييك  -أورويب خالل القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،عمدت
رشكاته النفطية إىل الح ّد من إنتاج النفط وإبطاء تطور صناعة النفط ،وإعاقة القدرة عىل بناء أساليب
ف َّعالة للتقدم ،ومطالبات سياسية مساواتية يف املستعمرات يف جميع أنحاء العامل (ص  .)86وأدت القيود
املفروضة عىل إنتاج النفط وتطويره يف هذه املستعمرات إىل عدم قدرة السكان عىل التمتع برثوات
مواردهم الطبيعية ،وعدم قدرتهم عىل مامرسة اإلرادة السياسية من خالل القدرة عىل التخريب .وقد
برر األوروبيون سيطرتهم عىل املستعمرات بدعوى أنّ سكان تلك املستعمرات كانوا "يف حاجة إىل
التنمية" (ص  ،)83لكن الحقيقة التي تكمن وراء هذا الخطاب أن هناك "حاجة إىل املواد غري املتوفرة
يف املناطق الصناعية" ،وحاجة إىل إمدادات آمنة من النفط للنقل أيضً ا (ص .)85
وانطال ًقا من عام  ،1946بدأ الرصاع مع االتحاد السوفيايت للسيطرة عىل تنازالت يف إيران ،وأعادت
السلطة السياسية األمريكية تصنيف النفط بوصفه ماد ًة إسرتاتيجية .ويشري املؤلف إىل آثار ذلك يف
النقاش الدميقراطي؛ ذلك أنّ عقيدة الحرب الباردة حرمت الكثري من الشعوب من الحق يف تقرير
املصري ،وسمحت بااللتفاف عىل مراقبة الكونغرس للسياسة الخارجية األمريكية؛ ما فتح املجال أمام
العنف السيايس ،واألجهزة الرسية ،واالنقالبات ،واملحاربني الذين يجري تأييدهم ،عىل نحو أو آخر ،وفق
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املصالح األمريكية .وهكذا ،ضمنت عقيدة الحرب الباردة العدوانية لرشكات النفط األمريكية السيطرة
عىل اإلنتاج يف الرشق األوسط.
و ُبعيد الحرب العاملية الثانية ،أصبح النفط أهم سلعة للتجارة الدولية ،من حيث القيمة ومن حيث
الحجم ،مع خصوصية مهمة ينفرد بها ،وهي أنّ رشاءه وبيعه ال َّ
يتمن بعملة الدولة التي تنتجه ،وإمنا
ثم ،يصبح امتالك عملة الدوالر رضور ًيا لجميع الدول التي
بعملة بلد رشكة النفط التي تبيعه .ومن ّ
ترغب يف رشائه (ص ً .)120-119
فضل عن التأثريات الالحقة يف النظام املايل الدويل ،خارج ّ
كل سيطرة
دميقراطية عىل عمليات املضاربة التي تضاعفت مع نهاية عقد السبعينيات وبداية عقد الثامنينيات
من القرن املايض.
وقد أدى صعود الدول املستقلة يف الرشق األوسط إىل تغيري الديناميات السياسية يف تلك البلدان.
ففي حني كانت هذه البلدان تناضل باستمرار من أجل الحد من سيطرة رشكات النفط األجنبية (التي
حصصا كربى من املوارد والبنية التحتية "بشكلٍ قانوين") ،أدت هذه الفرتة إىل "منو قومية عربية
متتلك
ً
أكرث حز ًما" (ص  .)144ومن أجل حشد الدعم ملصالحها االقتصادية ،أضفت رشكات النفط والحكومات
الغربية أهمية قصوى عىل النفط من حيث "األهمية اإلسرتاتيجية" التي استلزمتها الحرب الباردة
(ص  .)122ويف السبعينيات من القرن املايض ،بدأت دول الرشق األوسط (مجتمعة يف أوبك) السيطرة
عىل حقولها النفطية مبنأى عن رشكات النفط األجنبية .ويف هذا الصدد يجادل ميتشل بأنه يف مواجهة
فقدان سيطرتها عىل حقول النفط الرشق  -أوسطية ،سعت رشكات النفط األجنبية إىل إيجاد طرق
"لتوليد زيادة كبرية يف سعر النفط" (ص .)170
يف الوقت الذي يتم فيه إعادة تشكيل جغرافيا الطاقة العاملية ،ال سيام فيام يتعلق بانخفاض أسعار
يتم ترسيخ باراداميات االنتقال الطاقي واالستدامة يف جميع أنحاء العامل،
النفط من عام  ،2014وحيث ّ
تش ّكل اإلضاءة التي يلقيها ميتشل عىل "الخربة" و"الحساب االقتصادي" بوصفهام حاج ًزا أمام دميقراطي ٍة
أوسع إطا ًرا متس ًقا للتفكري يف مقاربات بديلة من املقاربة "الكربونية" للدميقراطية ،القامئة عىل منظور
اقتصادي مل يعد ينظر إىل االقتصاد بوصفه إدار ًة لألصول االقتصادية املادية وغري املادية ،بل بوصفه أدا ًة
"سحرية" من شأنها أن تو ّلد قيم ًة ومن ًوا من دون حدود وإىل ما ال نهاية .وهذا ال يعني أنّ الدميقراطية
ال تحتاج إىل "الحساب االقتصادي"؛ بيد أنّ الفكرة املحورية لهذا الكتاب هي أنّه يجب ّأل يش ّكل
العامل األوحد املح ّدد الذي تنتج منه هذه الدميقراطية الكربونية الغريبة ،والذي تنبثق منه كل أعامل
العنف وعدم االستقرار يف العامل ،والذي تع ّد ما تشهده منطقة الرشق األوسط منذ بداية األلفية الثالثة
معب عنه.
خري ّ ٍ
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بأي حال من
يخلص كتاب دميقراطية الكربون إىل أنّ تكنولوجيات الطاقة املستقبلية ليست حتمية ّ
األحوال (ص )252؛ فمثلام أنّ القرار املجتمعي باستخدام الفحم مل يكن يعني بالرضورة االنتقال
السيايس إىل الدميقراطية ،فكذلك القرار املجتمعي باالنتقال إىل الطاقات املتجددة؛ ذلك أنه ال يعني
بالرضورة تعزيز الدميقراطية الحقيقية وترسيخها .ومع أخذ هذا يف االعتبار ،يرى املؤلف الربيطاين أنه
من املرجح أن تح ّدد قضيتان مستقبلنا يف مجال الطاقة" :مشكالت ذروة النفط" ،و"االنهيار الكاريث
تم إنشاؤها باستخدام
للمناخ" ،وهام قضيتان مرتابطتان ،ألنّ كلتيهام ته ّدد أمناط الحياة االجتامعية التي ّ
الوقود األحفوري ،مبا يف ذلك أشكال السياسة الدميقراطية التي جعلت الطاقة الكربونية ممكنة
(ص  .)233وإزاء هاتني القضيتني املع ّقدتني ،ال تق ّدم "سياسات الحساب" االقتصادوية َّأي أجوبة مقنعة
(ص  .)236-235بل إنهام تق ّوضان أساس منظور التقدم غري املحدود (فرضية أنّ النفط غري املحدود
سوف ينتج من ًوا اقتصاد ًيا غري محدود إىل ما ال نهاية)؛ ّ
لتظل إشكالي َتا ذروة النفط واالنهيار الكاريث للمناخ
تطرحان تحديات ج ّمة ومناوئة للدميقراطية ،تعتمد إمكانية تجنب حاالت التالعب السابقة بها وتحقيق
"مستقبل أكرث دميقراطية" ،وف ًقا مليتشل؛ وذلك فيام يتعلق باألدوات السياسية التي نتناول بها االنتقال
من حقبة الوقود األحفوري فقط (ص .)254
يكتيس هذا الكتاب أهمية كربى بالنسبة إىل جميع الباحثني واملهتمني مبستقبل الطاقة ،عىل اعتبار أنه
يضع أرومة جيدة للنظر إىل تش ّكل املنظومة السياسية واالقتصادية العاملية القامئة عىل اقتصاد الكربون
واملوارد الطاقية األحفورية .وبتعبري آخر ،من املهم النظر إىل هذه اإلشكاالت املستقبلية من منظور
"نظرية شبكة الفواعل" الواسع ً
بدل من املنظور االقتصادوي الضيق القائم عىل "الحساب االقتصادي"
واملصالح االقتصادية فحسب.
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أصبح من املعروف جي ًدا ،باألدلة العلمية الدامغة ،أنّ درجة حرارة سطح األرض تزداد يو ًما بعد يوم،
اري"؛ وذلك بسبب الكميات الكربى من الكربون املنبعث من
يف ما ُيعرف علم ًيا بـ "االحتباس الحر ّ
يتم مواجهة األمر بكل رسع ٍة وجدية ،فإن العامل سيشهد حال ًة من الدمار واألرضار
املحروقات .وإذا مل ّ
البالغة الخطورة .ويف هذا الصدد ،يأيت كتاب جون لوري ،بعنوان اجتناب رؤيا نهاية العامل الكربونية من
خالل الطاقة البديلة :الحياة بعد املحروقات األحفوريةَ ،
ليدق ناقوس الخطر من جديد بشأن "نهاية
العامل الكربونية" التي تبني وضع الخراب والدمار الخطِ ر ج ًدا يف العامل ،نتيجة إطالق ثاين أكسيد الكربون
بسبب حرق الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة الكهربائية ووقود النقل ،وليبعث َ
األمل يف نفوس قارئيه بأنّ
ّ
حل اجتناب الكارثة ما زال يف متناول أيدي البرش اليوم.
يتكون الكتاب من خطاب ثاليث األبعاد .فهو يحاولً ،
أول ،تقديم صورة مبسطة وعملية عن مصادر
بيئي.
الطاقة املتجددة ،وتكنولوجيات استغاللها املتوافرة حال ًيا ،ومقارنتها باملحروقات من خالل ُبعد ّ
ً
مستقبل لكل مصدر من مصادر الطاقة
ويسعى ،ثان ًيا ،لعرض التكلفة االقتصادية الحالية ،املقدرة
املتجددة ،ومقارنتها بتكلفة إنتاج الطاقة من املحروقات .ويحاول الكتاب ،أخ ًريا ،أن يرسم املالمح األولية
لسياسة (أو خطة) عاملية  Global Policyال تسمح بالتقليل من االعتامد عىل املحروقات يف إنتاج
خصوصا بعد ما شهده
الطاقة فحسب ،بل باالستغناء عنها متا ًما ،واستبدال مصادر الطاقة املستدامة بها،
ً
مؤمتر منظمة األمم املتحدة للتغيري املناخي ،الذي عقد بباريس بني  30ترشين الثاين /نوفمرب و 11كانون
إجامع من الدول املشاركة فيه ( 195دولة) عىل جد ّية الوضع ،وعىل رضورة
األول /ديسمرب  ،2015من
ٍ
منسقة وجادة ،يف سبيل خ ْفض معدالت االحتباس الحراري الذي تنتج منه
التعجيل بخطوات عاملية ّ
كوارث طبيعية عديدة؛ منها ذوبان الجليد ،وارتفاع مستوى مياه سطح البحرً ،
فضل عن اآلثار السلبية
يف إنتاج الغذاء ،وكذلك انتشار األمراض وتهديد الحياة الرب ّية.
يخصص املؤلف الفصل الثاين لعرض تقديرات متعلقة
بعد بيان هذا الوضع يف املقدمة والفصل األ ّولّ ،
بحجم الطاقة املن َتج من املحروقات يف السنة ،وينتهي من ذلك إىل أنّه من املمكن تعويضه بحجم قليل
من الطاقة البديلة بالنسبة إىل ما هو متوافر منها عىل كوكبنا .ويوضح أنّ وسائل الطاقة املتجددة تختلف
حضو ًرا وغيا ًبا بحسب املكان والزمان .فطاقة الرياح ال ميكن توليدها يف كثري من املناطق الداخلية،
ويصعب نقلها (طاقة الرياح موجودة ً
مثل بوفرة يف الجزر البحرية لبحر الشامل ،يف حني هي ّ
أقل
من املطلوب يف بلد يحتاج إليها ،مثل إسبانيا خالل أوقات مع ّينة من السنة) ،كام أن الطاقة الشمسية
ماسة إليها ،يف حني تكاد تنعدم يف مناخات شاملية
موجودة بوفرة يف الصحراء الكربى؛ حيث ال حاجة ّ
هي أحوج ما تكون إليها ،عىل أنه ليس من اليسري تخزينها بالتكنولوجيات املتوافرة اليوم .وهنا يأيت
الفصل الثالث الذي تناول فيه املؤلف فكرة "الشبكات الكهربائية العظمى" Electrical Super Grids
التي تنقل ناتج الطاقة املتجددة بني أماكن متباعدة عرب روابط كهربائية عالية الرتدد .وقد أشار إىل هذه
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الشكل ()1
روابط التيار العايل الرتدد يف أوروبا

تعرض الخطوط املتصلة الروابط الحالية والروابط التي ال تزال قيد اإلنشاء ،وتُظهر الخطوط املتقطعة الروابط املقرتحة
ً
مستقبل ،ص .25

الفكرة ،أول مرة ،ريتشارد بكمنسرت فولر يف سبعينيات القرن العرشين ،وصارت ممكن ًة يف ظل التطور
التكنولوجي الراهن ،بل إنه بدأ العمل بها يف أنحاء من أوروبا ،من خالل شبكة "روابط التيار املستمر
العايل الرتدد"  .High Voltage Direct Current Connectionsويف الوقت الراهن ،يجري توسيعها
بني األقاليم األوروبية ،أما يف املستقبل فإنه ُيخطط مل ّدها إىل األقاليم املتاخمة (وفق تخطيط بالغ الدقة
والتعقيد ،ورشوط عديدة ،منها االستقرار السيايس) .وال يغفل املؤلف يف هذا الفصل ،وال يف ما يأيت بعده
من فصول ،عن دراسة التكلفة االقتصادية الحالية واملستقبلية للمشاريع التي يقرتحها.
نفسه ملز ًما بتخصيص فصل كبري نسب ًّيا لعرض مصادر الطاقة املتجددة مصد ًرا مصد ًرا،
يجد لوري َ
ويبي إيجابيات كل مصدر وسلبياته ،والحالة الراهنة الستخدامه ،وكيفية استغالله بطريقة أفضل من
ّ
ً
ومستقبل.
خالل التكنولوجيات املتوافرة التي تسمح بذلك ،مع مناقشة التكلفة االقتصادية حارضًا
ً
استغالل وأق ّلها تكلف ًة (الطاقة الشمسية)،
وينطلق املؤلف من أكرث أنواع الطاقة املتجددة وفر ًة وأيرسها
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ثم يع ّرج عىل طاقة الرياح التي هي
ً
خصوصا عند إنتاجها عن طريق الخاليا الشمسية الكهروضوئيةّ ،
أعىل تكلفة من سابقتها ،لكنها يف تحسن مستم ّر جود ًة وتكلف ًة ،لينتقل بعدها إىل أكرث الطاقات
ً
استعامل اليوم (الطاقة املائية) ،وهي تعني الكهرباء املو َّلدة من املاء الذي يقع من مكان
املتجددة
مرتفع من خالل "توربينات" املياه .تليها يف العرض طاقة امل ّد والجزر التي تستعملها بعض البلدان
األوروبية منذ عقود ،والتي أ ّدت دو ًرا كب ًريا يف انخفاض أسعار الكهرباء يف أوروبا .ثم ينتقل إىل مسألة
الحصول عىل الطاقة من الفضالت واملخ ّلفات عن طريق حرقها ،أو تحويلها إىل وقود ،مثل اإليثانول ،أو
ثم يتطرق إىل الطاقة الجيوحرارية التي تُع ّد طاق ًة مساعد ًة
تخمري بعضها يف هواضم بيولوجية كبريةّ .
ألنواع الطاقة املتجددة األخرى؛ نظ ًرا إىل ق ّلة املناطق املمكن استخراجها منها ،وأخ ًريا الطاقة النووية
(الطاقة املنبعثة من االنشطار النووي) ،موضّ ًحا أنه عىل الرغم ّ
مم ارتبط بها من خطور ٍة حقيقية أو
زيح الهلع من هذه الطاقة إىل الظل ،إضافة إىل العمل الدؤوب
مبالغ فيها ،فقد جاء االحتباس الحراري ل ُي َ
عىل تطوير مفاعالت نووية من جيل جديد تق ّلل حجم املخاطر كث ًريا (من أه ّمها " ُمفاعالت رسير
الحىص" .)Pebble Bed Reactors
بي أم ُرها ،فإنّ لوري يخصص َ
فصل كتابه الخامس ألنواع الوقود التي تُساهم يف تخفيض
ومبا أنّ الكهرباء ِّ ٌ
االحتباس الحراري؛ إذ ينطلق من الوقود الحيوي الذي ينتج من التحلل البيولوجي ملواد عضوية يف غياب
األكسجني ،مبي ًنا خصائصه وأفضل طرق إنتاجه ،ثم ينتقل إىل استعامل الهيدروجني وقو ًدا ،وهو ينتج
ّ
بكل بساطة من التحليل الكهربايئ للامء ،ورغم خطورته يتم ّيز بتن ّوع وسائل استخدامه .وأخ ًريا ،يعرض
أهم ّية الوقود االصطناعي الذي ينتج من خالل دمج الهيدروجني املخ ّزن مع ثاين أكسيد الكربون املأخوذ
من الج ّو؛ وهو ُيساهم بذلك يف تخفيف نسبة هذا الغاز الذي ُيعد السبب الرئيس يف االحتباس الحراري.
أ ّما الفصل السادس ،فيعرض فيه املؤلف آليات تخزين الطاقة املتجددة ووسائ َله؛ نظ ًرا إىل أنّ التحكم
يف َعرضها عىل نحو يوافق الطلب عليها ليس أم ًرا ً
سهل مثلام هي الحال بالنسبة إىل املحروقات.
فمِن البطاريات الكهربائية القابلة للشحن ،إىل التخزين املايئ املضخي ،إىل تخزين الطاقة من خالل
الهيدروجني وتوليدها عرب توربينات الغاز ،تختلف رشوط التخزين وجودتُه وتكلف ُته اختال ًفا كب ًريا.
ويؤدي عامل التكلفة دو ًرا ُم ًّ
هم ج ًدا يف تحديد أفضل وسائل استغالل الطاقة املتجددة؛ لذا يجعل
لوري عنوان فصله السابع "االقتصاديات" ،ويرصد فيه تكلفة توليد الطاقة من مصادر غري املحروقات،
وتكلفة تخزين هذه الطاقة ،وتكلفة ما يجب تعديله وتغيريه يف مختلف الوسائل التي تشتغل بالطاقة
أو تنتجها؛ أي تكلفة التكيف مع البنية التحتية إلنتاج الطاقة من وسائل بديلة .ويقارن الباحث هذا ك َّله
بالتكلفة الباهظة لعدم فعل يشء؛ إذ تُظهر بعض إحصائيات رشكات التأمنيً ،
مثل ،أنّ تكلفة الخسائر
التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية عام  2005بلغت  200مليار دوالر وأنّ إعصار كاترينا الذي رضب
الواليات املتحدة وحده بلغت خسائره  60مليار دوالر ،ليخلص إىل أنّ تكلفة اعتامد املصادر املتجددة
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فحسب سيكون عام  2025نحو  80يف املئة من تكلفة اعتامد املحروقات ،ونحو  70يف املئة عام ،2050
مع العلم أنّ أسعار املحروقات ُيتن ّبأ بارتفاعها عمو ًما.
بعد بيان مصادر الطاقة املتجددة وأنواع الوقود الذي ميكن أن ُينتج منها ،ينتقل املؤلف يف الفصل
الثامن إىل املستوى التايل ،وهو مستوى وسائل النقل الربي وأدوات الزراعة (القطار الكهربايئ ،و َمركبات
البطاريات الكهربائية ،واملركبات الكهربائية الهجينة ،واملركبات خلوية الوقود ،والسيارات الذاتية
التحكم ،والدراجات الكهربائية ،والدراجات النارية الكهربائية ،والرتامواي وحافالت الرتويل ،وأخ ًريا
يهتم بوسائل النقل الجوي والبحري يف
ثم ّ
أنظمة الزراعة والصناعة من دون محروقات أحفورية)ّ ،
الفصل التاسع (الطائرات غري املعتمدة عىل املحروقات ،والسفن غري املعتمدة عىل املحروقات) ،عارضً ا
ُس ُبل تكييفها مع الطاقة املتجددة ومق ِّي ًم ما وصلت إليه التكنولوجيا يف هذا املجال حول العامل ،مع
االلتزام الدائم بتقدير التكلفة يف عدة حاالت ومقارنتها بتكلفة االستمرار يف استعامل وقود املحروقات،
وتقديم حلول إبداعية يف بعض الوسائل ،مثل أنظمة السكك للسيارات يف الطرق الرسيعة.
أ ّما يف الفصل العارش ،فيعود املؤلف إىل تأكيد أننا منتلك ما يكفي من مصادر الطاقة املتجددة ،وما يزيد
ً
مستغل الفرصة لذكر إحصاءات جديدة عن مواد
عىل حاجتنا إليها من أجل االستغناء عن املحروقات،
أخرى ُيكن أن تو ّلد منها الطاقة ،وهي موجودة بوفرة كبرية عىل كوكبنا .ويف الفصل الحادي عرش ،يؤكد
لوري أنّ التخطيط الستبدال الطاقة املتجددة باملحروقات عىل مستوى العامل هو أم ٌر بالغ التعقيد يحتاج
إىل دقة وأناة وحنكة وحكمة ودراسات مع ّمقة ،وكث ٍري من الشجاعة واملواجهة والوقت أيضً ا .وال يكاد
تلخيصا للكتاب ،يف حني يق ّدم الفصل الثالث عرش واألخري خامتة قصرية
يعدو الفصل الثاين عرش أن يكون
ً
خالص ُتها األساسية أنّه مل ُيعد عندنا وقت أكرث لالنتظار.
ً
إجاملُ ،يربز هذا الكتاب املهم عىل نح ٍو جيد مخاطر االحرتار العاملي الناجمة عن انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون املرتبطة باستخدام الوقود األحفوري ،ويقرتح مسارات عديدة ومستدامة للتخفيف من آثاره
الوخيمة .وتتمثّل إحدى القيم املضافة األساسية للكتاب يف بيان مختلف التكنولوجيات املستدامة التي
بديل ً
ميكن أن تكون ً
كامل من املحروقات األحفورية ،من دون أن يكون ذلك باهظ الثمن كام ُيشاع
دامئًا ،بل إنّ األمر سيكون ّ
أقل تكلف ًة من الوقت الراهن.
ً
ومن ناحية مضمون هذا الكتابّ ،
متمثل باملركزية اإلثنية الغربية Ethnocentrism
يظل أكرب مأخذ
الواضحة يف خطابه؛ فالعامل ك ّله يبدو يف تحليالته وحلوله املقرتحة يف خدمة عدد من الدول الغربية،
ال يتجاوز أصابع اليدين عىل أفضل تقدير .يف حني ال توجد ٌ
كلمة واحدة يف الكتاب تشري إىل رضورة
حفظ حقوق الشعوب يف االستفادة من خرياتها الطبيعية ،وعدم استنزافها لخدمة رفاهية شعوب أخرى،
جانب من العامل ّ
األقل تط ُّو ًرا كأنّه أرض خالء من دون شعوب
بل إنّ ّمثة
مقاطع من الكتاب يظهر فيها ٌ
َ
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عليها ،يجب أن تستغ ّلها الدول الغربية لصالحها .أ ّما من ناحية التنسيق ،فال ميلك القارئ إال أن يستغرب
التكرار الواضح لكث ٍري من األفكار واألرقام ،إىل حد تكرار فقرات بحذافريها ،إضافة إىل بعض األخطاء يف
واضحا أثر االستعجال يف إخراج الكتاب ،من دون
ترقيم الصور واألشكال التي ميتلئ بها الكتاب .ويبدو ً
مراجع ٍة كافي ٍة له من الناحية الشكلية ،بيد أنّ هذا ال ينفي ما مت ّيز به املؤلف من قدر ٍة كربى عىل اإلقناع
ٍ
حجاجي ُمحكم ،وبلغة ال يستنكف
منطق
معلومات كثري ٍة بالغة األهمية وترتيبها عرب
من خالل جمع
ٍ
ّ
عنها املتخصص ،وال يعدم منها غ ُري املتخصص رؤي ًة واضحة.
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باتت جغرافيا الطاقة محل اهتامم متجدد ينعكس من خالل تعدد اإلسهامات وتجدد املناهج ،ال سيام
فيام يخص الجغرافيا السياسية للطاقة .ويندرج الكتاب الذي بني أيدينا ضمن هذه الدينامية؛ إذ إنّ
مؤلفه ،نيكوال مازوتيش ،باحث يف معهد العالقات الدولية واإلسرتاتيجية يف باريس ،وحاصل عىل شهادة
الدكتوراه يف الجغرافيا ،ومتخصص يف االقتصاد الجغرايف للطاقة واإلسرتاتيجية السيربانية.
ُيعرب عنوان الكتاب عن اختيار املؤلف يف التعامل مع قطاع الطاقة بأكمله عىل أنه "وحدة موحدة"؛
إذ إنه يتناول يف اآلن ذاته قضايا تكنولوجية واقتصادية وسياسية ذات صلة بالطاقة ،بوصفها من أكرث
أهم القضايا
القطاعات اإلسرتاتيجية املؤثرة بالنسبة إىل صانعي السياسات ،والتي تكمن فيها بعض ّ
السياسية ،والجيوسياسية الدولية والبينية بني البلدان .فسوا ٌء تع ّلق األمر بالفحم أو بالنفط أو بالغاز
أو بالطاقة النووية ،فإن الطاقة تقع اليوم يف صميم املجتمعات والقضايا الدولية الرئيسة .ومن الخليج
العريب وحوض الشام إىل وول سرتيت ،مرو ًرا بشبكات الكهرباء األوروبية ،واملصايف اآلسيوية ،أو مؤمتر
رئيسا يف الديناميات الدولية
األمم املتحدة للتغري املناخي يف باريس  ،COP21تُعد الطاقة
ً
عنرصا ً
والتنافسات التي تكمن وراءها.
يعرض الباحث يف هذا الكتاب لنقاط التوتر الرئيسة عىل املستوى الدويل ،وآليات سوق الطاقة ،ومسائل
العبور الربية والبحرية ،ودور الدول ،والرشكات ،ودور املجتمع املدين أيضً ا .وال ُيهمل الكتاب أي صنف
من أصناف الطاقة ،وإن كان ذلك عىل نحو متفاوت ،وال الجوانب املناخية التي أصبحت تُعد رضورية
لفهم رهانات القوة والنفوذ عىل املستوى الدويل .ويؤ ّكد مازوتيش استمرارية استخدام النفط بوصفه
املصدر الرئيس للطاقة ،وعدم الخروج عن قريب من الثورة الصناعية الثانية .فحتى إذا ك ّنا نالحظ
انخفاضً ا يف النفط والغاز من حيث استخدام الطاقة ،فإنه ال تزال هناك استخدامات أخرى للنفط،
ال سيام يف البرتوكيامويات ،وكذلك األمر بالنسبة إىل جميع املنتجات واملشتقات البرتولية األخرى ،ومن
ثم تأيت أهمية التحليل ّ
الكل لسلسلة قيمة مصادر الطاقة؛ أي أنْ نفهم ملاذا هي ليست مصادر للطاقة
ّ
فحسب ،بل أكرث من ذلك كث ًريا ،وهو ما يقوم به مازوتيش عىل نح ٍو جيد يف هذا الكتاب ،غري غافلٍ
عن تسليط الضوء عىل قضايا طاقية ذات صالت متعددة؛ من قبيل الصلة الوثيقة للطاقة بالتكنولوجيا
والشبكات اإللكرتونية .فاستخدام اإلنرتنت وجميع التقنيات الجديدة يتطلب استخدا ًما مك ّث ًفا ومتزاي ًدا
للطاقة ،والفضاء السيرباين لديه احتياجات من الطاقة أصبحت متثّل  2يف املئة من االستهالك العاملي
للكهرباء يف الوقت الحايل .ويتناول مازوتيش هذه األبعاد الجيوسياسية يف مستوياتها الدولية املتشابكة،
تؤسس لتبعية متبادلة بني الجهات الفاعلة الرئيسة يف مجال
ويف العالقات البينية بني الدول ،والتي ّ
الطاقة؛ فالعالقات بني روسيا وأوروبا ،وبني فرنسا والسعودية ،وبني كندا والواليات املتحدة ،وبني روسيا
وتركيا ،وبني الصني وآسيا الوسطى  ...إلخ ،هي يف جز ٍء مهم منها عالقات إسرتاتيجية قامئة عىل الطاقة.
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متغي ،إضافة إىل عرض
يبدأ الباحث بوضع ٍ
أساس تركيبي لتوزيع منتجي الطاقة ومستهلكيها يف عاملٍ ّ
الجغرافيا السياسية العاملية للطاقة؛ إذ "متثل الطاقة رهانًا حقيق ًيا للقوة الدولية" .وينقسم الكتاب إىل
مثانية فصول مواضيعية متوازنة ،ويستند إىل مطوية مك ّونة من ست خرائط تعرض بالنسبة إىل ّ
كل
منطق ٍة من مناطق العامل موارد املحروقات والبنية التحتية للنقل.
معي ،بوصفها
يقرتح الفصل األول" ،الطاقة :ميزان ينبغي موازنته" ،النظ َر يف السياسة الطاقية لبلد ّ
التغي املناخي .ويرى
نتيج ًة للتحكيم بني ثالثة مخاوف :الوصول إىل الطاقة ،واألمن الطاقي ،ومكافحة ّ
مازوتيش أنّ هذه القضايا الثالث تؤ ّثر يف البلدان عىل نح ٍو مختلف وف ًقا لنمط استهالكها وإنتاجها
الطاقي ،وأنظمتها السياسية ،وخصائصها الجيوسياسية .وهي بالتأكيد قاعدة ثالثية متينة كان من شأن
فهم ً
االستفاضة فيها وتعزيزها باألمثلة واألرقام أن متنحنا ً
شامل ومتس ًقا لهذه اإلشكالية الطاقية ،وهو
ما مل يسمح به حجم الكتاب القصري.
ويستمر الفصل الثاين" ،من املجال إىل القوة :الجغرافيا السياسية للموارد" ،يف تجميع هذا املشهد من
خالل تحليل تاريخ استغالل املوارد الطاقية من النفط والفحم والغاز واليورانيوم واستهالكها ،والخصائص
التقنية الستخداماتها .ويجري تخصيص الجزء الثاين من الفصل للتحليل اإلقليمي ملوارد الطاقة .ففي
مواجهة أفريقيا بوصفها "قارة املمكنات والوضعيات املتناقضة" ،تنتصب أمريكا بوصفها "قارة الطاقة"؛
إذ يجري تنظيم الرتابط بني البلدان املنتجة واملستهلكة ،ثم آسيا بوصفها "منطقة الفحم" املدفوعة
بحيويتها االقتصادية .يف حني يجري وصف الرشق األوسط بأنه "منطقة الوفرة" حيث ينتصب التنافس
بني بلدان املنطقة مثل "سيف دميوقليس" ،وتبدو أوروبا بوصفها "الحلقة الضعيفة" يف سلسلة الطاقة
العاملية ،يغذيها ٌ
غني باملوارد تتودد إليه الدول اآلسيوية عىل نح ٍو متزايد.
مجال جغرايف بعد-سوفيايت ٌ
ويخصص مازوتيش الفصل الثالث من الكتاب" ،الطرق والبحار واملضايق :رهانات العبور" ،لنقل املواد
الطاقية املع ّقدة املضامني والرهانات .وبعد مراجعة بعض االختناقات يف النقل البحري (قناة السويس،
أو مضيق هرمز ،أو قناة بنام  ...إلخ) ،يس ّلط املؤلف الضوء عىل الضعف النسبي لشبكات الكهرباء
العابرة للحدود ،ثم يحلل إعادة هيكلة قطاع خطوط أنابيب الغاز يف مواجهة التطويرات الجديدة
ملحطات الغاز الطبيعي املسال .ويكتيس هذا الفصل أهمي ًة كربى يف جانب تحليل دور العديد من
املتخصصة ج ًّدا وبعض الدول يف وضع املعايري التي تحكم نقل الطاقة وإقرارهاً ،
فضل عن
الرشكات
ّ
التح ّكم يف البنى التحتية األساسية للنظام الطاقي.
َ
األمناط املختلفة الستهالك
ويصف املؤلف يف الفصل الرابع" ،الطاقة يف قلب املجتمعات الحديثة"،
الطاقة ورهانات تح ّول هذه األمناط؛ بالنظر إىل بزوغ مصادر جديدة للطاقة ،وتدهور املوارد التقليدية،

   |    دشرملا ميهاربإ   دشرملا ميهاربإ
طلل ةيداصتقالا ايفارغجلا روظنم نم ملاعلا يف ةوقلا تاناهر
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وتفاقم آثارها البيئية الوخيمة .ويعمد املؤلف إىل وضع هذه اإلشكالية ضمن إطار االقتصاد الجغرايف
للطاقة من خالل مساءلة العديد من جوانبها ،من بينها آثار هذه التغيريات يف توزيع قدرات التكرير.
وتتجسد هذه املقاربة الجغرافية االقتصادية أيضً ا يف الفصل الخامس "من منتجي الخليج العريب إىل
ّ
أسواق وول سرتيت" .ففي هذا الفصل يقرتح تحليل اآلليات الدولية التي تقوم عليها أسواق الطاقة
ورهانات القوة التي تحكمها .واستنا ًدا إىل حال َتي النفط والغاز ،يوضح املؤلف أنّ أسواق الطاقة تعتمد
عىل الخصائص املادية للبنية التحتية للتبادل ،وعىل التنافسات الجيوسياسية بني الدول ،وعىل مجموعة
القواعد املعيارية التي يكون إنتاجها مجال ًيا وزمان ًيا؛ عىل نح ٍو مرتبط بالسياق الخاص الذي أنتجت فيه.
وينطلق املؤلف يف الفصل السادس" ،ما وراء املورد :دور التكنولوجيا" ،من االفرتاض املسبق للفصل بني
موارد الطاقة وإنتاجها ،بفضل الطاقة النووية واملصادر املتجددة للطاقة ،ثم يظهر أنّ أنظمة الطاقة  -عىل
عكس هذا االفرتاض املسبق  -تع ّزز هذه االعتامد عىل املوارد الطاقية اإلسرتاتيجية التقليدية ،وتع ّزز
بصفة خاصة دور الرشكات ذات التجربة الخاصة والخربة التكنولوجية يف هذا املجال .ومن خالل تقديم
العديد من األمثلة التي تدعم هذا الطرح ،ميثّل هذا االفرتاض أحد العنارص القوية يف الكتاب ،ومينحنا
املؤلف ملح ًة عامة عن الرشكات النشطة يف سلسلة القيمة لألنظمة الطاقية حال ًيا يف العامل.
َ
تحليل العالقات
يقرتح الفصل ما قبل األخري" ،الدولة والرشكات واملجتمع املدين :أداء الجهات الفاعلة"،
بني الجهات الفاعلة الثالث التي تع ّد راجح ًة يف وضع السياسات الطاقية :الرشكات ،والدولة ،واملجتمع
وتتم دراسة العالقات بني هذه األقطاب الثالثة ،وهي تتم ّيز مبحاوالت التأثري املتبادل ،وأحيانًا
املدينّ .
بالتكتم عليها
بالتعاون فيام بينها ،من منظور تبادل املعلومات ،أو تتصف  -عىل العكس من ذلك -
ّ
وحجبها ،يف محاولة لالستفادة من "عدم متاثل املعلومات" .Information Asymmetries
ويخصص الفصل األخري من الكتاب" ،املناخ :رهان القرن الحادي والعرشين؟" ،لدراسة التنافس عىل
السلطة يف وضع سياسات مكافحة التغري املناخيً ،
فضل عن مراجعة نقدية للمنظامت الدولية التي
تسهر عىل وضعها وتنفيذها .وتظل مساهمة املؤلف يف هذا املوضوع محدود ًة؛ بالنظر إىل أهمية
املوضوع القصوى وفيض األعامل التي نُرشت فيه طيلة العقود الثالثة املاضية؛ أي منذ "قمة األرض"
التي ُعقدت يف ريو دي جانريو حول املناخ يف عام  ،1992والتي شهدت ميالد الوعي عامل ًيا مبخاطر التغري
املناخي واالحتباس الحراري ،ال سيام من خالل تسليط القمة الضوء عىل مشكلة استنفاد طبقة األوزون.
ملخصا مفي ًدا للقضايا الجيوسياسية الرئيسة لنظام الطاقة
ويف الحصيلة ،ميكن َع ّد كتاب نيكوال مازوتيش
ً
العاملي املتغري ،ولتغرياتها املستقبلية .ومن املؤسف أنّ الصيغة الصغرية لهذا الكتاب ال تسمح للمؤلف
بتطوير مزيد من اإلثباتات بأمثلة أكرث واقعية ،خاصة عىل املستوى املحيل .ومن املؤسف ،أيضً ا ،عدم
اعتامد مازوتيش عىل جزء مهم من البيبليوغرافيا الواسعة املكرسة للطاقة يف الجغرافيا الطاقية .إضافة
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إىل ذلك ،يتناول الكتاب اإلشكاالت الطاقية عىل املستويات الوطنية والدولية فحسب ،ويرتك جان ًبا
الديناميات املحلية .وأخ ًريا ،إذا كانت خرائط الكتاب ممتع ًة من حيث القراءة ،فمن املؤسف ،كذلك ،أنها
تفتقر إىل اإلشكالية ،إضاف ًة إىل أنه تنقصها معلومات عن الطاقة النووية والطاقات املتجددة.
أهم الخالصات املتعلقة بهذا الكتاب متمثلة بأنّ االقتصاد الجغرايف للطاقة ال يقترص عىل
وتظل إحدى ّ
املوارد ،ألنها ليست سوى جزء من املشكلة .ففي األساسّ ،مثة نفط ،وغاز ،وفحم ،ويورانيوم ،يف مناطق
ولكن ّمثة القليل من الرشكات والبلدان التي تتقن التقنيات الرئيسة لتخصيب
عديدة من كوكب األرضْ ،
اليورانيوم ،وتكرير النفط ،أو نقل الغاز الطبيعي وتسييله .فهناك الرهانات الجيوسياسية الطاقية املعروفة
ً
مثل بني روسيا وأوكرانيا وأوروبا ،أو الرهانات املتعلقة باملكانة املتزايدة للصني يف املشهد الطاقي الدويل،
أو بالنفط الصخري والغاز الصخري ،أو باالكتشافات الغازية الجديدة يف حوض الشام((( ،أو بإيران
واتفاق لوزان النووي ،أو غريها .ومن جهة أخرى هناك رهانات جيوسياسية أخرى مهمة .فعىل سبيل
املثال ،تقع كوريا الجنوبية يف صميم رهانات الغاز العاملية  -وقد أصبحت الصني تنافسها يف ذلك – ألنها
وضع شبه احتكاري ألحدث جيلٍ من ناقالت الغاز الطبيعي ا ُملسال  .LNG Carriersوهي
ببساطة يف ٍ
من بني األمور "املحجوبة" املهمة التي يس ّلط عليها الباحث الضوء يف هذا الكتاب.

1

انظر يف ذلك ضمن هذا العدد :مروان قبالن" ،اكتشافات الغاز الطبيعي رشق املتوسط :استرشاف الفرص والتحديات الجيوسياسية".
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يع ّد السؤال عن "سعر النفط" أساس ًيا لفهم رهانات الطاقة يف الحارض واملستقبل ،سواء منها الرهانات
االقتصادية أو السياسية أو الجيوسياسية أو الرهانات البيئية وإشكاالت االنتقال الطاقي ،وهو السؤال
الذي يتناوله هذا الكتاب املهم عىل نح ٍو شائق وممتع؛ ذلك أنه يتحدث عن سعر النفط وتغرياته
والعوامل املؤثرة فيه ،وانعكاساته عىل االقتصاد العاملي ،كام يقدم رؤي ًة مستقبلية حول تطور النفط
الصخري وزيادة إنتاجه نتيجة التقدم التقني؛ ما يعني وفرة يف سوق النفط تؤدي يف املستقبل إىل
انخفاض سعره .ويأيت الكتاب يف ً 16
ومقسم ًة إىل ثالثة أقسام.
فصل متضمن ًة املقدمة والخامتةّ ،
يستعرض املؤلفان يف املقدمة األسباب التي دفعتهام إىل تأليف الكتاب ،والتي أجمالها يف عدة أسباب:
أولها يتمحور حول أهمية النفط لالقتصاد العاملي؛ بالنظر إىل أنه سلعة إسرتاتيجية ،إذ يق ّدر متوسط
قيمة اإلنتاج السنوي يف السنوات العرش األوىل من األلفية الثالثة ،مقارن ًة باألسعار الدولية ،بني 3500
إىل  4000مليار دوالر ،وقيمة الصادرات بني  2200و 2800مليار دوالر .وبلغت قيمة اإلنتاج العاملي
للنفط نحو  4.8يف املئة من الناتج العاملي اإلجاميل ،و 12يف املئة من التجارة العاملية عام  .2013والسبب
الثاين الذي دفع املؤلفني لتناول موضوع الكتاب هو أنه عىل الرغم من التطور يف مجال أنواع الطاقة
املتجددة والبديلة ،ما يزال النفط هو املصدر األول للطاقة؛ إذ إنّ االختالالت يف إمداداته يف السوق
العاملية تخلق ارتدادات سلبية عىل االقتصاد العاملي .أ ّما السبب الثالث ،فهو التغريات املفاجئة التي
وسمت تق ّلبات سعر النفط منذ عام  ،2014والتي خالفت كل التوقعات ،وأربكت االقتصادات املصدرة
للنفط .وأخ ًريا ،يكمن السبب الرابع يف األثر املتوقع للتقدم التقني – ال س ّيام الذي حصل يف قطاع النفط
الصخري – لزيادة إنتاج النفط العاملي يف السنوات املقبلة؛ ما يعني انخفاض األسعار يف املستقبل،
بحسب وجهة نظر املؤل َفني.
ميثّل استعراض التطور التاريخي لسعر النفط محور القسم األول من الكتاب؛ إذ يتناول الفصل الثاين
تغريات سعر النفط منذ سبعينيات القرن املايض ً
وصول إىل انخفاض السعر الذي بدأ عام  2014وأسبابه؛
وهو يع ّزز االعتقاد أن تغريات الطلب ،مع وجود املضاربات املالية يف األصول املتعلقة بالنفط ،كانت
وخصوصا يف الفرتات
العامل األسايس يف تغريات سعر النفط .ويف حني يتفق املؤلفان مع هذه الرؤية،
ً
السابقة لعام  ،2014فإنهام يعتقدان أنّ العامل األسايس يتمثّل يف القفزات غري املسبوقة يف الطاقات
اإلنتاجية يف مجال النفط ،ال سيام النفط الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية ،عىل اعتبار أنها أدت إىل
زيادة كميات املعروض العاملي منه يف السنوات األخرية بدرجة فاقت تغريات الطلب ،ما أ ّدى إىل وفرة
اإلمدادات وانخفاض األسعار.
ويناقش الفصل الثالث دور منظمة األوبك يف تحديد سعر النفط يف السنوات السابقة؛ بالنظر إىل أنها
ثم فإنّ ّأي تغري يف كميات
كانت تعترب حتى فرتة قريبة هي املزود األكرب للنفط يف السوق العاملية ،ومن ّ
إنتاجها كان من شأنه أن يح ّدد اتجاهات السعر يف السوق العاملية .ويخلص املؤلفان إىل أنّ أوبك مل تكن

    |    موجن ةماسأ   موجن ةماسأ
طفنلا راعسأ لبقتسم
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عىل الدوام املؤثر األسايس يف سعر النفط ،وأنّ أثر تدخلها كان قصري األمد دامئًا ،وأنّ تدخلها يف عدد
من الحاالت كان بهدف حامية األسعار سلب ًيا ،ومل يؤ ِد إىل النتيجة املطلوبة ،وأنّ الدول األعضاء كانت
تقوم ،يف أغلب األحيان ،مبامرسات انفرادية خارج إطار تعهداتها ضمن إطار املنظمة ،ما ق َّلص من دورها
وتأثريها يف مسار السعر.
يناقش الفصل الرابع نظرية "ذروة النفط" التي تقوم عىل أن استنزاف النفط وارتفاع تكاليف اإلنتاج
يف السنوات األخرية هام سب َبا التغريات غري االعتيادية يف سعر النفط .وقد سادت هذه النظرية فرتة
من الزمن يف بداية األلفية الثالثة .ومفاد نظرية "ذروة النفط" أنّ إنتاج النفط قد بلغ ذروته ،وأنه ال
مجال لزيادة الطاقات اإلنتاجية ،ما يعني حتمية ارتفاع سعره .ومل يجد املؤلفان براهني ك ّمية تُثبت
نظرية ذروة النفط ،وتبني وجود عالقة بني تراجع كميات االحتياطي نتيجة االستنزاف وقلة االكتشافات
الجديدة من النفط وتغريات سعره يف السنوات األربعني املاضية ،إضافة إىل تجاهل نظرية ذروة النفط
ثم ف ُهام يفندان هذه النظرية؛
آلثار النفط الصخري يف زيادة املعروض وأثره يف األسعار العاملية ،ومن ّ
عىل أساس أنه مل يكن لها دور يف تفسري تغريات السعر يف السابق وال يف الحارض ،ولن يكون لها دور يف
هذا الشأن يف املستقبل.
يناقش الفصل الخامس مرحلة متلك الدول لألصول يف قطاع النفط يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته،
وهي مرحلة رافقت عمليات التأميم يف عدد من الدول األقل من ًوا من دول العامل .فخالل عام ،1979
أصبح  55يف املئة من إنتاج النفط مل ًكا للحكومات ،وسيطرت املؤسسات التي متلكها الدول عىل عمليات
استخراج النفط وتسويقه .ونتيجة عدم توافر الخربة الكافية لهذه املؤسسات ،وعدم تخصيص املوارد
املالية الالزمة لتطوير تقنيات اإلنتاج يف هذه الدول ،انخفضت الطاقات اإلنتاجية وكمية إمدادات النفط
لكن املؤلفني يعتقدان أن
يف السوق العاملية؛ األمر الذي يتوقع أنه أدى إىل ارتفاع السعر العاملي للنفطّ .
هذا يفرس جزئ ًيا ،وعىل نحو محدود ،ارتفاعات األسعار يف السنوات األربعني السابقة ،وال يقدم تفس ًريا
كاف ًيا الرتفاع األسعار.
يناقش الفصل السادس قضية "لعنة الوفرة" التي تعترب أنّ توافر املوارد الطبيعية عىل نحو كبري قد
نجمت عنه عوائد ضخمة للدول املنتجة للنفط ،وأنّ ذلك قد أدى إىل اعتامدها املفرط عىل النفط
يف منوها االقتصادي ،وأنّ هذا االعتامد قد تسبب يف اختالالت هيكلية يف اقتصادات الدول واختالالت
اجتامعية أيضً ا داخلها ،وأنّ هذه الدول شهدت نزاعات داخلية نتيج ًة لسوء آليات توزيع الريع الناجم
ثم يف ارتفاع السعر؛
عن ثروة النفط .كام أشار املؤلفان إىل أثر النزاعات الدولية يف إمدادات النفط ،ومن ّ
وأور َدا أمثل ًة عديدة دالة عىل ذلك .وقد نجم عن أزمة قناة السويس يف الفرتة  ،1957-1956والحرب بني
العرب وإرسائيل عام  ،1967خسارة َ
مليون برميل نفط يوم ًيا ،كام أنّ حرب ترشين األول /أكتوبر 1973
واملقاطعة العربية أدتَا إىل خسارة  4.3ماليني برميل يوم ًيا ،وكذلك األمر بالنسبة إىل الثورة اإلسالمية
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اإليرانية بني ترشين الثاين /نوفمرب  1978ونيسان /أبريل  ،1979والتي أ ّدت إىل خسارة  5.6ماليني برميل
نفط يوم ًيا من املعروض العاملي .كام أدى اجتياح العراق للكويت يف آب /أغسطس  1990إىل نقص
قدره  4.3ماليني برميل نفط يوم ًيا من اإلمداد العاملي ،وارتبطت حرب العراق عام  2013بخسارة قدرها
 2.3مليون برميل نفط يوم ًيا ،وأ ّدت الحرب يف ليبيا عام  2011إىل خسارة املعروض العاملي لـ  1.5مليون
برميل نفط يوم ًيا؛ وهكذا أ ّدت هذه االختالالت دو ًرا مؤث ًرا يف تغريات السعر العاملي للنفط.
يركز القسم الثاين من الكتاب عىل تطور النفط الصخري وانعكاساته عىل سعر النفط ،إىل جانب مناقشته
لقضايا متعلقة بالنفط التقليدي .ويركز الفصل السابع عىل تطورات النفط الصخري يف الواليات املتحدة،
والتي نجمت عن تطور التقنيات املستخدمة يف اإلنتاج (الحفر األفقي والتكسري) وحفزت االستثامر فيه؛
ما رفع إنتاج النفط األمرييك بنسبة  70يف املئة بني عا َمي  2008و ،2014وق ّلص من حجم مستوردات
الواليات املتحدة من النفط ،وأنتج عوائد مجزية للمستثمرين وللحكومة ،ال سيام مع ارتفاع األسعار
بني عام  2010ومنتصف عام 2014؛ فعند حاجز  50دوال ًرا للربميل الواحد ،كان السعر مجز ًيا اقتصاد ًيا
ملنتجي النفط الصخري يف الواليات املتحدة ،ومح ّف ًزا لإلنتاج وزيادته (مع مالحظة وجود االختالفات بني
السعر املجزي بحسب مناطق اإلنتاج يف الواليات املتحدة).
ويف الفصل الثامن ،يؤكد املؤلفان استمرار ثورة النفط الصخري حتى عام ( 2020لكن مع تراجع حدتها
ورسعتها) ،وأنّ الواليات املتحدة ستصبح املنتج األول يف العامل مع نهاية عام  .2020ويعزو املؤلفان ذلك
إىل أن استمرار التقدم التقني يف مجاالت الحفر واالستخراج كفيل بزيادة اإلنتاج أكرث من التوقعات ،مع
تخفيض نفقات اإلنتاج أيضً ا ،ومع تطور تقنيات البحث واالكتشاف يف مناطق غري معلومة ومحتملة
إلنتاج النفط الصخري.
يف الفصل التاسع من الكتاب ،يسلط املؤلفان الضوء عىل ظاهرة ال تلقى اهتام ًما من االختصاصيني
ووسائل اإلعالم يف أغلب األحيان؛ فحتى يف مجال النفط التقليدي حدثت ثورات يف طرق التنقيب
والحفر (الحفر األفقي والتكسري) يف الحقول املتهالكة املتقادمة التي استنزفت كث ًريا ،وذلك بهدف
الحصول عىل كميات جديدة منها موجودة ً
أصل ،لكن مل يتم الحصول عليها نتيجة طرق الحفر التقليدية،
ما يعني زيادة إنتاج اآلبار واإلنتاجية عامة وخ ْفض تكاليف اإلنتاج .ويبني املؤلفان أنّ نشاطات التكسري
استخدمت بنسبة  16يف املئة يف استخراج النفط التقليدي يف الواليات املتحدة ،مقابل  23يف املئة
يف النفط الصخري ،و 61يف املئة بالنسبة إىل الغاز الزيتي (الصخري) .ويف كندا ،استخدمت نشاطات
التكسري يف  52يف املئة يف إنتاج النفط التقليدي ،و 24يف املئة يف إنتاج النفط الصخري ،و 24يف املئة
يف إنتاج الغاز الزيتي (الصخري) .ويف بقية العامل ،استخدمت نشاطات التكسري بنسبة كربى يف مجال
النفط التقليدي ( 73يف املئة) ،مقابل صفر يف املئة يف النفط الصخري ،و 27يف املئة يف مجال الغاز
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الزيتي .وخالصة األمر ،تعني تطورات طرق الحفر والتنقيب يف قطاع النفط التقليدي والصخري استمرار
التحسن يف كميات اإلنتاج عامل ًيا.
يتناول الفصل العارش اآلثار البيئية إلنتاج النفط الصخري والتقليدي؛ إذ إن هناك محاذير الستخدام
تقنيات التكسري والحفر األفقي عىل تلويث املياه وانبعاث غاز امليثان .لكن يعتقد املؤلفان أنه مع
استمرار جهود البحث العلمي والتطوير يف تقنيات الحفر األفقي والتكسري ،سيتم تقليص اآلثار البيئية
بسن ترشيعات صارمة وتبنيها ،إضاف ًة إىل قيامها برقابة صارمة عىل
واحتواؤها؛ كام أنّ قيام الحكومات ّ
نشاطات الرشكات ،من شأنه أن يقلص التبعات البيئية السلبية الناجمة عن الحفر األفقي والتكسري يف
َ
مجال النفط الصخري والتقليدي.
ويحاول الفصل الحادي عرش اإلجابة عن السؤال املتعلق بانتشار ثورات النفط الصخري وتوسع نطاقه
عامل ًيا ،إذ يعتقد املؤلفان أنّ ثورة النفط الصخري ستتعدى حدود القارة األمريكية لتنرش يف أنحاء العامل
خصوصا أنّ التقانة املستخدمة فيها ليست حرصية وميكن تداولها وانتشارها؛
كاف ًة؛ نتيجة عائديتها،
ً
ما سيشجع ً
دول كثرية عىل اقتفاء طريق الواليات املتحدة يف التوسع يف إنتاج النفط الصخري ،ال سيام
أسرتاليا التي ُيتوقع أن تصبح أكرب منتج للنفط الصخري بعد الواليات املتحدة بـ  233مليار برميل نفط
صخري يف أراضيها ،وكندا التي تُع ّد املنتج الخامس يف العامل حال ًيا ،ويتوقع أن تشتمل أراضيها عىل 191
مليار برميل من النفط الصخري ،واألرجنتني التي يتوقع أنها تحوي  27مليار برميل من النفط الصخري.
ويف نهاية الفصل ،يقدم املؤلفان نتائج توقعاتهام من خالل سيناريوهني حول كميات اإلنتاج النفطي
تفاؤل ،واآلخر السيناريو األكرث ً
األقل ً
بحلول عام  ،2035أحدهام السيناريو ّ
تفاؤل؛ إذ إنّ إجاميل اإلنتاج
العاملي وفق السناريو (األعىل) واألكرث ً
تفاؤل هو  51.4مليون برميل يوم ًيا ،منها  23.2مليون برميل من
النفط الصخري ،و 28.2مليون برميل من النفط التقليدي ،مقابل السيناريو األقل ً
تفاؤل (األدىن) الذي
ُيتوقع أن يصل مبوجبه اإلنتاج العاملي إىل  7.5ماليني برميل نفط يوم ًيا ،منها  3ماليني برميل من النفط
الصخري ،و 4.5ماليني برميل من النفط التقليدي.
ويف الفصل الثاين عرش ،يتوقع املؤلفان انخفاض سعر النفط يف األمد البعيد؛ نتيجة استمرار تطوير
تقنيات الحفر األفقي والتكسري؛ ما يعني زيادة يف اإلنتاج ،ووفرة يف املعروض ،وتراج ًعا يف السعر .ويشري
املؤلفان ،أيضً ا ،إىل تعرض النفط ملنافسة حادة من مصادر طاقة أخرى أ ّقل تلوي ًثا للبيئة؛ منها الغاز
الطبيعي ،والوقود الحيوي ،ال سيام يف مجاالت النقل وتوليد الكهرباء .كام أنّ إنتاج الفحم الحجري
سيلقى منافسة كربى من الغاز الطبيعي أيضً ا؛ ما سيخفض من مستوى الطلب عليه .ويف كل األحوال،
يتوقع املؤلفان أن يصل سعر النفط إىل حاجز  60دوال ًرا للربميل الواحد يف األمد البعيد مع حلول عام
 ،2035وهذا يجعل من املنافسة بني مصادر الطاقة املتعددة حاد ًة ،ومن شأنه أن يزيد التعقيدات يف
سوق الطاقة العاملية التي تشهد تغريات درامية يف السنوات األخرية.
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وأخ ًريا ،يناقش الفصل الثالث عرش انعكاسات تغريات سعر النفط عىل االقتصاد العاملي من ناحية
االقتصاد ّ
الكل والبيئة والسياسات؛ إذ إنّ حصول انخفاض حا ّد يف سعر النفط من شأنه أن يحفز
االقتصاد العاملي .لكن مبا أنّ استمرار ثورة النفط الصخري ال تحصل برسعة مطلقة ،فإنّ انعكاساتها
ثم ،ال يتوقع املؤلفان حدوث ارتدادات فورية وأساسية عىل مسار
عىل السعر ستكون تدريجية .ومن ّ
االقتصاد العاملي نتيجة تغريات سعر النفط .يف حني ستواجه الدول املصدرة للنفط صعوبات كربى نتيجة
انخفاض سعر النفط ،منها انخفاض أرصدة موازينها التجارية ،ورمبا انخفاض معدالت منوها االقتصادي.
جمة أمامها ينبغي لها مواجهتها ،وتبني مناذج اقتصادية خارج النفط والغاز،
وهذا سيوجد تحديات َّ
واللجوء إىل سياسات التنويع االقتصادي .أ ّما بالنسبة إىل الدول املستوردة للنفط ،فإنّ انخفاض السعر
سينعكس إيجاب ًيا عليها؛ من خالل تخفيض عجز أرصدة موازينها التجارية ،وتخفيض قيمة املدخالت
اإلنتاجية ،ما يعني تحس ًنا يف نشاطها االقتصادي.
يف الفصل الرابع عرش ،يناقش املؤلفان إمكان استمرار الطلب عىل مصادر الطاقة يف السنوات املقبلة،
وخصوصا النفط ،واستعامل الطاقات املتجددة؛
يف ظل وجود اتجاه عام للحد من استهالك الطاقة،
ً
كالرياح ،والشمس ،والوقود الحيوي .وعىل الرغم من وجود اتجاه عاملي لضبط معدالت التلوث الناجم
عن استهالك النفط ،فإنه يوجد حتى اآلن توافق عاملي راسخ قوي يف هذا االتجاه؛ نتيجة وجود خالفات
بني دول العامل بشأن آليات الح ّد من االنبعاثات الناجمة عن استهالك النفط ومصادر الطاقة األخرى.
وبحسب املؤل َفني ،فإنّ النتيجة هي بقاء النفط مصد ًرا أساس ًيا من مصادر الطاقة يف السنوات املقبلة.
ويستعرض الفصل الخامس عرش االنعكاسات السياسية لتغريات مشهد الطاقة؛ إذ إنّ الدول املصدرة
ستعاين نتيجة انخفاض السعر يف املستقبل داخل ًيا ،ما يتطلب منها استخدام إسرتاتيجيات بديلة لالعتامد
عىل النفط واالتجاه نحو التنويع االقتصادي ،وتخفيض الدعم الحكومي ،ما قد ُيوجِ د تحديات ونزاعات
ً
سالحا
داخلية بني متلقي الدعم والحكومات.
وفضل عن ذلك ،سيقل استخدام عوائد النفط بوصفها ً
دبلوماس ًيا وسياس ًيا يف أيدي هذه الدول.
أما الدول املستوردة ،فمن املتوقع أن تستفيد من انخفاض قيمة فاتورة املشتقات النفطية من جهة،
وانخفاض ح ّدة الضغوطات االقتصادية عليها من جهة ثانية ،ما يوفر لها إمكانية الستثامر ما كان
مخصصا ملستوردات النفط يف مجاالت تنموية أخرى .كام يتوقع املؤلفان ،يف ّ
ظل التغريات يف مشهد
ً
الطاقة العاملي ،تقليل الرتكيز عىل منطقة الرشق األوسط التي كانت يف السنوات العديدة املاضية محط
اهتامم السياسة العاملية ،لكونها تحوي أكرب احتياطيات نفط يف العامل ،وأكرب منتجني ومصدرين للنفط
ثم سينعكس ذلك
والغاز ،ما يعني انحسار أهميتها بوصفها مكانًا لرصاع اإلرادات والنفوذ يف العامل؛ ومن ّ
إيجاب ًيا يف تراجع حدة الرصاعات يف املنطقة.
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املحصلة ،مثة العديد من الدروس والعرب والخالصات من خالل استعراض مضامني هذا الكتاب ،من أهمها:
يف ّ
ö öعدم صحة نظرية الذروة يف إنتاج النفط وبداية تراجعه هي السبب وراء ارتفاع سعره يف
السنوات األخرية ،وأنه نتيجة استخدام تقنيات جديدة؛ فقد زاد اإلنتاج عىل عكس ما توقعته
نظرية ذروة اإلنتاج.
ö öساهم استحواذ املؤسسات اململوكة من الدول عىل نشاطات االستخراج مع وجود نزاعات
داخلية أو إقليمية ،يف كثري من املراحل ،يف حصول اختالالت يف سعر النفط.
ö öمن املتوقع استمرار ثورات النفط الصخري يف األمد القريب ،وما يرافق ذلك من زيادة اإلنتاج
العاملي من النفط.
ö öإنّ االنخفاض املتوقع يف سعر النفط بحلول عام  2035سيزيد حدة املنافسة يف سوق النفط ،كام
أنّ انخفاض سعر النفط والعوائد املرافقة له سيجعل من تكلفة اآلثار البيئية نتيجة استخدام
تقنيات الحفر والتكسري كبرية ،وال تعوضها اإليرادات الناجمة عن سعر النفط؛ ما قد يتطلب
ً
تدخل حكوم ًيا من خالل برامج الدعم املحفزة الستخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ،أو
فرض رضائب مرتفعة عىل منتجي النفط.
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يف وقت تتزايد فيه التحديات املتنوعة التي يواجهها العامل املعارص ،والتي يعجز االقتصاد السيايس
عن اإلجابة عنها؛ من قبيل تفاقم عدم االستقرار املايل ،وتدهور البيئة وتسارع التغري املناخي ،وتزايد
الالمساواة يف العامل ،وازدياد الرصاعات والنزاعات السياسية والجيوسياسية ،وغريها من التحديات ،يأيت
هذا الكتاب الجامعي الذي أرشف عليه أستاذ العالقات الدولية والسياسة العامة تيم دي موزيو ،وأستاذ
االقتصاد السيايس الدويل جييس صالح أوفاديا ،ليق ِّدم إسهامات من اتجاهات عدة لدراسة العالقة بني
ملحة مثل "التكسري املايئ" ،و"الوقود
الطاقة والنظام العاملي الرأساميل ،يف ضوء قضايا طاقوية وبيئية ّ
الحيوي" ،و"التغري املناخي" ،وليقدم تحليالت ودراسات حالة من شأنها أن تكون ذات قيمة مضافة
مؤَكدة يف االقتصاد السيايس الدويل بالنسبة إىل الباحثني والطلبة وصانعي السياسات.
من بني هذه التحديات الكربى ،تربز إشكالية تزايد القلق العاملي بشأن استخدام املوارد الطبيعية
املحدودة وتفاقم آثار التغري املناخي الكارثية .ومع مساهمني من مجاالت واختصاصات متعددة ،يقدم
مزيجا
كتاب الطاقة والرأساملية والنظام العاملي :نحو جدول أعامل جديد يف االقتصاد السيايس الدويل ً
من وجهات النظر التي تكشف أنّ االقتصاد السيايس الدويل أهمل ،إىل حد بعيد ،تقديم أي تحليل تاريخي
وأي تنبؤ عميق بتحوالتها يف املستقبل.
للعالقة بني الطاقة والرأساملية وإعادة صنع النظام العامليّ ،
ثم ،يستهل دي موزيو وأوفاديا تقدميهام للكتاب بإبراز ترابط التطور التاريخي املعارص للطاقة
ومن ّ
بتحوالت النظام العاملي ،سواء عىل املستوى السيايس واملؤسسات ،أو عىل املستوى االقتصادي ،مربزَين
عىل وجه الخصوص ترابط تطور استهالك الطاقة من القرن التاسع عرش إىل اليوم ببعدين أساسيني:
زيادة النمو االقتصادي العاملي وزيادة التعليم (ص )8؛ ما و ّلد بدوره الرشوط املسبقة للدميقراطية التي
تطورت برتابط وثيق بتطور طاقة الكربون (الفحم يف القرن التاسع عرش ،والنفط يف القرن العرشين)،
وف ًقا ألطروحة تيمويث ميتشل يف كتاب دميقراطية الكربون .ويشاطر املحرران ميتشل النظر إىل النظام
العاملي وتطوره ،بوصفه حضارة سوق نفطية (ص  )9قامئة عىل أمناط مكثفة من الطاقة إلعادة اإلنتاج
االجتامعي (ص  .)13وهكذاُ ،يعيد دي موزيو النظر يف الفصل األول من الكتاب" ،االقتصاد السيايس
الدويل واإلشكالية غري املعارصة لرأس املال والطاقة" ،يف مفاهيم رأس املال والرأساملية من وجهات
النظر النظرية املختلفة ،من أجل وضع إشكالية الطاقة يف سياقها االقتصادي العام .ويوضح الباحث
أنّ االقتصاد السيايس الدويل قد كان ،عىل نح ٍو عام ،متعام ًيا عن أهمية الطاقة لرشح األمناط غري
املتوازنة للتطور التاريخي واملسار املستقبيل املحتمل لالقتصاد السيايس العاملي (ص  ،)29ثم يقدم نق ًدا
لهذا االفتقار النسبي إىل تنظري الطاقة يف أدبيات االقتصاد السيايس ،كام يجري فهمها اليوم .ويتساءل
شاين موليغان يف الفصل الثاين" ،إعادة تقييم األزمة :اإليكولوجيا والعالقات الدولية الليربالية" ،عن
كيفية استمرار نظريات العالقات الدولية يف التهرب من التساؤالت بشأن التدهور البيئي وانخفاض
املوارد الطبيعية (ص  .)41ويرى أنّ إحدى نقاط التقاطع املهمة هي العالقة بني الليربالية ووفرة املوارد
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ً
مجادل بأنّ هناك أسبا ًبا كربى تشري إىل أنّ األفكار والثورات الليربالية تدين بظهورها
الطبيعية أو ندرتها،
وتطورها للوفرة اإليكولوجية (ص  .)44-42أ ّما الفصل الثالث" ،االقتصاد السيايس للتجارة يف عرص الطاقة
الكربونية" ،فيتض ّمن موق ًفا نقد ًيا تجاه نظرية التجارة الحرة فيام يتعلق بالرأساملية والطاقة .ويبني فيه
كل من سيلك ترومر وتيم دي موزيو أنه ،منذ االقتصاد السيايس آلدم سميث ،تطورت نظريات "التجارة
الحرة" إىل أن أصبحت متثل التيار السائد  .Mainstreamومع ذلك ،فإنهام يتبنيان منظو ًرا نقد ًيا تجاه
هذه النظريات السائدة ،مشري ْين إىل أنه من املهم ج ًدا الوضعنة التاريخية لنظرية التجارة الحرة،
بوصفها قد تطورت داخل عرص طاقة الكربون ،وأنّ من شأنها أن تصبح غري متسقة مع عرص تصبح فيه
طاقة الكربون أكرث تكلفة عىل نحو متزايد (ص .)73
وبعد نقاشات مفاهيمية ونظرية مختلفة يف الجزء األول ،يتم عرض حاالت محددة يف الجزء الثاين لتأكيد
أنّ االقتصاد السيايس الدويل يف إمكانه استيعاب أهمية الطاقة يف تحليله للنظام العاملي والحياة اليومية.
ويس ّلط أوفاديا الضوء يف الفصل الرابع" ،التنمية الرأساملية املدعومة بالنفط يف الجنوب العاملي :حالة
موضحا
استثنائية نفطية إيجابية؟" ،عىل ترابط النفط والتطور الرأساميل يف السياق العام لدول الجنوب،
ً
أنّه مل تتوافر رشوط االنتقال إىل الرأساملية وما يرتبط بذلك من تنمية برشية متزايدة يف هذه البلدان،
مستكش ًفا معامل تجاوز "لعنة املوارد النفطية" يف الجنوب ،وبلورة منظور جديد لالستثناء النفطي
اإليجايب (ص  ،)86والتنمية الدوالتية والتحوالت البنيوية املرتبطة بها (ص .)88
ويخص توم تشادور يف الفصل الخامس" ،نوع مختلف من السحر؟ النفط والتنمية والثورة البوليفارية
ّ
يف فنزويال" ،التجرب َة الفنزويلية التي استهلها هوغو تشافيز عام  1988بالدرس والتحليل ،مربزًا توترات
(((
هذا النموذج الفنزوييل البوليفاري وتناقضاته ،واستمرار التأثريات السلبية لـ "املرض الهولندي"
(ص .)110-108
يف حني ينظر الفصل السادس" ،نحو جبهة طاقية يف أمريكا الشاملية :اآلثار الجيوسياسية للفدرالية
املحافظة عىل السوق" ،يف توحيد السوق الطاقية اإلقليمية يف أمريكا الشاملية ،بني املنظورين الكندي
واألمرييك .ويجادل دان بوسفيلد يف هذا الفصل بأنّ كتلة أمريكا الشاملية الجديدة للطاقة متيل حدو ًدا
أمام املفاوضات البيئية الدولية ،وإعادة صياغة السياسات البيئية الوطنية ،وتحديد رشوط مناقشات
الطاقة يف كال البلدين ،مع استمرار تأدية أسواق الطاقة لدو ٍر مهيمن عىل اإلسرتاتيجية الجيوسياسية
التقليدية عىل نحو متزايد (ص .)124
 1يشري "املرض الهولندي"  Dutch Diseaseإىل التأثريات السلبية الزدهار التنمية االقتصادية؛ بسبب اكتشاف املوارد الطبيعية ووفرتها
بالنسبة إىل القطاعات التحويلية الصناعية أو الزراعية .وتعود التسمية إىل تراجع قطاع التصنيع يف هولندا بعد اكتشاف حقل كبري من الغاز
الطبيعي عام .1959
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من جهته ،يجادل بيرت نيويل يف الفصل السابع" ،االقتصاد السيايس للتغيري املناخي :تحوالت الطاقة
املنخفضة الكربون يف ظل الرأساملية" ،بأنّ التغري املناخي قد أضحى القضية البيئية الكربى واملحددة
يف عرصنا ،بوصفه سم ًة أساسية للعالقة بني الطاقة والرأساملية والنظام العاملي ،منتق ًدا قدرة الحضارة
الصناعية القامئة بأكملها عىل الطاقة األحفورية عىل االستدامة ،ومربزًا أهمية إنجاح االنتقال الطاقي
املنخفض الكربون يف سياق االقتصاد السيايس للتغري املناخي (ص  .)141ويش ّدد نيويل عىل أهمية دمج
التحوالت يف عالقات القوة والتوازنات الجيوسياسية التي تنتجها العوملة ،وعىل ما تعنيه هذه الجهود
الجامعية ملعالجة التغري املناخي (ص .)134-133
ويستكشف الجزء الثالث واألخري من الكتاب رأساملية القرن الحادي والعرشين بارتباطها بالرهانات
الطاقية الجديدة ،وأولها طفرة "الوقود الحيوي" التي يتناولها جوزيف بينز ودافاد رافينسبريغني يف
الفصل الثامن" ،ازدهار اإليثانول وتك ّتل التوزيع يف الصناعة الزراعية األمريكية" ،معت َربين أنها درامية،
عىل نح ٍو خاص ،يف قطاع اإليثانول األمرييك الذي ينتج اليوم نحو نصف الكمية اإلجاملية من الوقود
الحيوي املن َتج يف جميع أنحاء العامل .ويستخلص الباحثان اآلثار السياسية لهذه التك ّتالت ،ويقرتحان
تجاوز الباراداميات التنافسية القامئة يف هذه القطاعات لصالح نظام غذايئ يعطي أولوية أكرب لالستزراع
املتعدد األنواع واالستدامة املحلية (ص .)163
ويركز مات داو يف الفصل التايل" ،الطبيعة غري املستدامة لحضارة السوق البرتولية يف كندا" ،عىل قضية
رئيسة يف القرن الحادي والعرشين متمثلة بالنفط غري التقليدي ،وكيف أنّ التهديد باستنزاف الوقود
األحفوري العاملي يدفع الصناعة الهيدروكربونية غري التقليدية يف كندا إىل مناطق جديدة نائية ،ورمبا
حتى إىل منطقة القطب الشاميل .لينتقد الباحث بشدة هذه الرأساملية الكربونية القامئة عىل أمناط
عيش مكثفة من الطاقة ،معت ًربا أن "البارادايم التقني  -االقتصادي" بات عاج ًزا عن تقديم أجوبة ناجعة
للتحديات البيئية وتحديات االستدامة املطروحة ،وأنه ينبغي تنظيم "مقاومة" للكنديني ضد هذه
املشاريع للتطوير الكربوين (ص  .)179وتستكشف إميا يل ،من خالل "التكسري يف مستقبل حضارة السوق
البرتولية" ،حدود الظاهرة املثرية للجدل للتكسري املايئ التي دفعت بها قوة الحكومة الفدرالية األمريكية؛
استنا ًدا إىل االرتباط مبصالح رشكات الطاقة الكربى ،وعىل نحو متصل بـ "الحلم األمرييك" الذي تعكف
عىل إبراز مفارقاته وحدوده (ص .)189-187
يف حني يقدم الفصل الحادي عرش" ،االقتصاد السيايس الدويل النقدي ،واملدى املفتوح ،ووهم الحقبة"،
االستنتاج األنسب لهذا الكتاب الجامعي؛ إذ يرشح فيه دي موزيو أنّ مشكالت الطاقة ،سواء نُظر إليها
من منظور الحروب أو الرصاعات املحتملة ،أو من منظور الفرص ملزيد من التعاون ،ستستمر يف األمد
املنظور ،وأنّ الوقود األحفوري هو يف نهاية األمر غري متج ّدد عىل نطاق زمني برشي (ص .)202
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يف الحصيلة ،يقدم الكتاب جه ًدا جامع ًيا للتعامل مع التفاعل الدينامي للطاقة ومستقبل النظام العاملي
يف سياق الرأساملية العاملية .ويف املقابل ،فإن ما يبدو غري موجود ،من بني املجاالت املواضيعية الثالثة
للكتاب الجامعي ،هو عدم استكشاف عالقتها مبستقبل النظام العاملي الرأساميل عىل نحو كامل .وقد
كان من املمكن أن يكون املشهد أوضح لو استطاع الكتاب أن ُيظهر كيف أنّ االقتصادات السياسية
املتعددة يف البلدان املتقدمة والنامية تستجيب لسياقاتها الخاصة من أجل معالجة ظروف الطاقة
املتباينة ومتطلباتها من املوارد .فعىل ح ّد تعبري املح ّررين يف املقدمة؛ يف حني تركز الدول الرأساملية
املتقدمة االهتامم عىل االقتصاد السيايس العاملي للطاقة من أجل البدء يف معالجة تناقضات الدميقراطية
ورأساملية الكربون ،فإنّ الطاقة التي يجري تقدميها يف التحليل السيايس واالقتصادي للتنمية والتخلف
يف العامل الجنويب تنتج أسئلة مختلفة ج ًدا ،ولكنها ليست أقل أهمية لفهم الطاقة ،والرأساملية ،والنظام
العاملي .وتظل املخاطر املرتبطة بتأثريات التغري املناخي ،حتى مع إدخال االنتقال الطاقي املنخفض
الكربون ،غري مستكشفة استكشا ًفا ً
كامل .وعالو ًة عىل ذلك ،فإنّ ما تم تجاوزه هو التحديات الحالية
واملستقبلية التي تواجهها البلدان النامية ،وهي بلدان ما زالت تحاول تحقيق التصنيع عىل الرغم من
االتجاه نحو االنتقال الطاقي املنخفض الكربون.
ً
إجامل ،هذا الكتاب مفيد للقراء يف مجاالت أكادميية متعددة؛ مثل دراسات التنمية ،والتاريخ ،والجغرافيا،
والعالقات الدولية ،والعلوم السياسية ،واإلدارة العامة ،وحتى علم االجتامع .وقد يكون أيضً ا موضع
اهتامم املامرسني يف قطاع الطاقة ،وخرباء السياسة ،والحكومة ،والقطاع العام ،إضافة إىل ّ
كل املهتمني
بدراسة الطاقة وعالقتها بالرأساملية والنظام العاملي املستقبيل؛ من خالل منظور االقتصاد السيايس الدويل.
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عرص غابر ،عرص القرن العرشين
يوحي عنوان الكتاب حروب الطاقة للوهلة األوىل ،بأنه ينتمي إىل
ٍ
سالحا يف قلب الرصاعات
والصدمات النفطية التي وسمته ،وعرص توظيف الطاقة بوصفها
ً
الجيوسياسية .ويبدو األمر مفار ًقا يف الوقت الذي بدأ يربز فيه اتجاه إلظهار حسن النيات وعقد املؤمترات
حول االنتقال الطاقي املنخفض الكربون والحفاظ عىل البيئة وتطوير قطاعات الطاقة املتجددة واملتشابكة،
ال سيام مع عقد مؤمترات األمم املتحدة للتغري املناخي يف باريس يف عام  COP21 2015مع "اتفاق
باريس للمناخ" الذي متخض عنه ،ويف مراكش يف عام  ،COP22 2016ويف بون يف عام .COP23 2017
ففي اآلن الذي تتعدد فيه االتفاقيات الدولية والخطط الوطنية لالنتقال الطاقي املنخفض الكربون يف
آفاق منظورة أو بعيدة ،يتصلب السياق الجيوسيايس الدويل عىل نح ٍو متزايد ،وتتزايد التوترات داخل
الدول وفيام بينها ،إذ إن سعر برميل النفط يشهد تقلبات حادة منذ عام  ،2014ودونالد ترامب ُيشهر
تهديداته باالنسحاب من اتفاق باريس.
متثّل هذه املخططات الدولية الجديدة ملكافحة ظاهرة االحتباس الحراري والتغري املناخي خلفية هذا
الكتاب ،وهي التي تقوم عىل منطق أنّ نوا ًة صلبة من الجهات الفاعلة املصممة (أوروبا والصني ،يف غياب
الواليات املتحدة األمريكية منذ انتخاب ترامب) من شأنها أن تسارع يف نرش الحلول "املنخفضة الكربون"
عرب العامل خالل العقد املقبل .بيد أنّ املشهد الطاقي العاملي قد هيمن عليه يف السنوات األخرية منطق
املواجهة والفوىض ،املرتبط بتخ ّبط أسواق النفط (عىل نحو أعم أسواق الوقود األحفوري) .ويأيت يف
هذا اإلطار االنخفاض الحاد لسعر برميل النفط يف عام  ،2014ثم جهود منظمة الدول املصدرة للبرتول
(أوبك) وروسيا إلعادة توليد القدرة التنظيمية والسيطرة عىل السوق يف عام ً ،2016
أمل يف أن يتم
تحقيق ارتفاع ملموس ومستدام يف أسعار النفط.
وف ًقا ملؤلفي كتاب حروب الطاقة الجديدة ،ليس هذا املشهد العاملي للطاقة نتاج مجموعة
من الظروف العابرة؛ فالعوامل االقتصادية والجيوسياسية تفيض بنا إىل قناعة مفادها أننا قد
دخلنا "نظا ًما" جدي ًدا ستكون فيه جهود االنتقال الطاقي عىل املدى البعيد خاضع ًة دامئًا لـ "طغيان"
الصدمات القصرية املدى .ويربز هذا الطغيان عىل املستوى االقتصادي الجزيئ  ،Microمن حيث عدم
استقرار أسعار الطاقة (مبا يف ذلك أسعار الكهرباء)؛ ما يجعل خطط االستثامر التي متتد يف الغالب عقو ًدا
أكرث تعقي ًدا ،عىل املستوى االقتصادي الكيل Macro؛ ألنّ صدمات أسعار املحروقات هي عوامل لألزمات
من شأنها أن تؤثر بشدة يف بعض البلدان املنتجة ،بطريقة غري مبارشة ،يف املستهلكني .وقد زاد األمر
رئيسا للواليات املتحدة ،ما ألقى بظالل من الشك عىل
تعقي ًدا يف عام  ،2016مع انتخاب دونالد ترامب ً
االلتزام األمرييك يف الحرب ضد ظاهرة االحتباس الحراري والتغريات املناخية ،وعىل ﺳـﻴﺎﺳﺘﻬﺎ يف مجال
ثم عىل الطلب عىل الطاقة).
الطاقة؛ وهو ما ع ّمق عدم اليقني الذي يلقي بثقله عىل النمو العاملي (ومن ّ
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من جه ٍة أخرى ،ترى الوكالة الدولية للطاقة أنه يلزم توجيه نحو  48ألف مليار دوالر من االستثامرات
بحلول عام  2050نحو أنظمة طاقية عىل املدى البعيد؛ للح ّد من االحتباس الحراري العاملي يف حدود
ثم ،ينبغي للسياسات
درجتني مئويتني وتطوير طاقات "نظيفة" ،والح ّد من االضطرابات املناخية((( .ومن ّ
العامة والرشكات العاملة يف قطاعات الطاقة أن تفهم أنه سيكون من الرضوري أن تفلح يف االستثامر
بكثافة يف ّ
ظل عدم اليقني وعدم االستقرار االقتصادي ،مع عدم معرفتها املسبقة بالطلب عىل نح ٍو
دقيق ،وعالو ًة عىل ذلك من دون معرفة مؤ ّكدة بخصوص السعر النهايئ الذي سيتم به بيع الطاقة
املنتجة و /أو املس ّلمة.
يأيت هذا الكتاب الجامعي الذي أرشف عليه االقتصاديان جون ماري شوفالييه وباتريس جيوفرون ،وأسهم
فيه العديد من الخرباء واالقتصاديني االختصاصيني يف مجال الطاقة ،ليقدم تحليالت ترسم الخطوط
العريضة لهذا املشهد الطاقي العاملي التي هي قيد التش ّكل ،وللمعارك الطاقية التي يجب كسبها
يف السنوات املقبلة.
يذ ّكر مؤلفو هذا الكتاب الجامعي بأنّ القرارات السياسية واإلسرتاتيجية يف قطاع الطاقة تجري دامئًا
يف سياق دائم من العنف وعدم اليقني ،وهو ما ميثّل أحد التحديات الرئيسة املتعلقة باستدامته.
ويستهل املساهمون يف الجزء األول من الكتاب "الطاقة واملناخ :الحرب والسالم؟" باستعراض
الطريق الطويلة التي ال يزال مطلو ًبا اتباعها؛ من أجل تحقيق توافق بيئي عاملي ،عىل الرغم من
التقدم امللحوظ الذي جرى تحقيقه يف مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي يف باريس عام ،2015
وعىل الرغم من الثورة "الثالثية" الحالية يف عامل الطاقة (الثورة التكنولوجية ،والثورة الرقمية ،والثورة
االجتامعية) .كام يجري تقديم بعض الطرق واإلسرتاتيجيات للدفع بالطاقات الجديدة من دون معارضتها
بالرضورة بالطاقات التقليدية؛ أي سبل تج ّنب "حرب الطاقات" فيام بينها.
َ
السؤال االقتصادي للنمو العاملي الذي
يف حني يطرح الجزء الثاين" ،مشهد التوترات الجديدة"،
يواجه اضطرابات الطاقة التي تفقد العامل نحو نقطتني من النمو سنو ًيا .ويجري أيضً ا وضع
تصور للقدرة التنافسية البيئية بوصفها ً
عامل جيوسياس ًيا جدي ًدا ،خاصة يف ظل الوضع الدويل الجديد
رئيسا للواليات املتحدة األمريكية.
الناجم عن انتخاب دونالد ترامب ً
وير ّكز الجزء الثالث من الكتاب عىل مناذج الطاقة الجديدة بالنسبة إىل "الرشكات يف مرحلة االنتقال:
بح ًثا عن مناذج طاقية جديدة" ،عرب نقاش التوترات املالية املرتبطة مبرحلة االنتقال الطاقي للرشكات
الذي ال يزال يف مراحله املب ّكرة ،والذي يتطلب تغريات جوهرية يف البيئة التنظيمية والثقافية
1 "World needs $48 trillion in investment to meet its energy needs to 2035," International Energie Agency, 3/6/2014,
accessed on 23/5/2018, at: https://goo.gl/WidD5G
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والتكنولوجية .ثم تجري مناقشة رشوط نجاح إرساء هذه القاعدة الثالثية" :الالمركزية  -نزع الكربون -
الرقمنة"  .Decentralization-Decarbonization-Digitizationوأخ ًريا ،يناقش هذا الجزء التحديات
الطاقية بالنسبة إىل الرشكات ضمن النموذج الناشئ "للمدن الذكية".
ويعود الجزء الرابع (األخري) "ما وراء اضطرابات العقد الحايل" ،إىل الرشوط املسبقة من أجل
"الفوز" بـ "الحروب الجديدة للطاقة" من حيث رضيبة الكربون ،وتعبئة السلطات املحلية واملواطنني،
من دون نسيان ربط ذلك مبستويات دولية تتعلق عىل وجه الخصوص بالدور املركزي للصني يف نجاح
االنتقال الطاقي املنخفض الكربون عىل الصعيد العاملي يف املستقبل.
يف الحصيلةُ ،يستفاد من الكتاب أنّ النظام الطاقي العاملي دخل حقب ًة جديدة .بيد أنه ال يزال يواجه
فوىض أسعار النفط منذ عام  ،2014وفوىض انتخاب دونالد ترامب ،وغريها من التحديات ،وهو ما ُيظهر
أنّ الطريق التي ينبغي اتباعها للفوز بـ "حروب الطاقة" ال تزال طويل ًة ج ًدا ومحفوفة باالضطرابات
واملخاطر .ويف هذا السياق املتوترّ ،
تظل مجموعة من التوترات القوية قامئ ًة ،من شأنها أن تفيضَ إىل
انحرافات ومواجهات جديدة ميكنها أن تأخذ شكل حروب طاقية حقيقية؛ لذا يركز املؤلفون ،من خالل
تحليالتهم املتقاطعة ،عىل تقديم مقرتحات من شأنها أن تحدد معامل العامل الطاقي الجديد ،وتج ّنب
العامل ويالت هذه املآالت التصادمية.
يبقى أنّ التطورات الجيوسياسية ،ال سيام مع الصني التي تسعى ّ
لتول الريادة العاملية يف بعض
التكنولوجيات املخفضة الكربون ،وج ْعل القطاعات املتجددة محور إعادة تعريف منوذجها اإلنتاجي،
مع ميل النموذج األمرييك نحو الرتاجع عن بعض أنواع الوقود األحفوري ،متثّل تهديدات ج ّمة للتوازنات
نوع
العاملية القامئة .وقد يجد املتفائلون يف هذه املواجهة فرص ًة الستعادة تأثري ملموس ألوروبا وتحقيق ٍ
من التوازن الجيوسيايس العاملي من جديد .ومع ذلك ،فإنّ التاريخ الطاقي قد ُكتب عىل ظهر مخاوف
القرن املايض؛ ً
فبدل من التعامل مع ندرة الوقود األحفوري خالل القرن العرشين ،أصبح التحدي هو
مواجهة فيضه خالل القرن الحادي والعرشين .وينبغي تقريب هذا التحول يف النموذج الطاقي من
اعتبارين آخرين؛ أحدهام أنّ أكرث الدول دينامية (الصني والهند) يخلق الرثوة ،وف ًقا للمنطق الطاقي
نفسه السائد يف البلدان الناشئة يف القرن التاسع عرش عرب استخدام الفحم بكثافة ،أما اآلخر فهو متمثل
بأنّ  70يف املئة من االستثامرات املتخذة للحد من التغري املناخي ال تزال تأيت من القطاع الخاص.
يتعي عىل السلطات العامة ،أكرث من ّأي ٍ
تصب
وهكذا ،فإنه ّ
وقت مىض ،أن تضع اإلطار الالزم لضامن أن ّ
نجاحا حقيق ًيا .وهذه هي
مبادرات جميع الفاعلني يف مجال االنتقال الطاقي يف بوتقة واحدة وتح ّقق ً
املعارك التي يجب كسبها يف السنوات املقبلة.
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مل تكن التحوالت الطاقية الحالية وليدة عرصنا املعيش ،لكن الجديد فيها يف ّ
كل مرة هو عنارص التحول؛
ثم من الفحم إىل الوقود األحفوري؛ واآلن مي ّر هذا التحول
تم التحول من الخشب إىل الفحمّ ،
فمنذ قرونّ ،
تحل ّ
مبنعطف حاسم من مسريته ،مل تكن أسبابه اكتشاف ثروة طاقية جديدة ّ
ٍ
محل القديم ،وتغني عنه،
وتُس ّهل االستخدام ،وتجعل حياة الناس أكرث راحة وأمانًا ،وتزيد معدالت اإلنتاج وتق ّلل تكاليفه .فمنذ
تم حفر أول برئ نفط يف العامل ،واستبرش العامل برثوة استثنائية ومر ّكزة الطاقة تركي ًزا
أكرث من  150عا ًماّ ،
غري عادي؛ لكنها يف الوقت ذاته ،غري نظيفة الب ّتة ،ومد ّمرة للمناخ ،ومستن َفدة يف نهاية املطاف.
نحن اليوم يف بداية انتقال جديد للطاقة ،يأخذنا من اقتصاد تديره املحروقات إىل آخر مدعوم بطاقة
نظيفة وغري قابلة للنضوب؛ وهذا هو موضوع الكتاب الذي بني أيدينا ،والذي يس ّلط الضوء عىل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،بسبب انخفاض تكلفتهام ومنوهام الرسيع وإمكانياتهام الهائلة مقارنة بأنواع
ّ
وبغض
الطاقة األخرى والجديدة أيضً ا؛ إذ ميكن لكل بلد الحصول عىل الطاقة من الشمس أو الرياح.
النظر عن الكمية التي نستخدمها اليوم ،فإنها ال تق ّلل من الكمية املتاحة غ ًدا ،وأيضً ا يصبح إنتاجها ّ
كل
عا ٍم أرخص مام قبله؛ ذلك أنه بعد االستثامر يف املنشآت الشمسية أو توربينات الرياح ،يصبح الوقود
مجان ًيا بعد فرتة (م ّدة االسرتداد)؛ وهذه الحقيقة التي بدأ يدركها املستثمرون وتدعمها بعض الحكومات
يف دول العامل.
وعىل مستوى أنواع الطاقة األخرىُ ،يربز هذا الكتاب أنّ هذين النوعني من الطاقة (الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح) يتقدمان إىل صدارة مصادر الطاقة الحديثة واملتج ّددة ،وأنّ خيار الطاقة النووية قد سقط
الرتفاع تكلفتها واملخاطر التي تنتج منها .أما الطاقة الحرارية األرضية التي تع ّد مصد ًرا ً
مهم لتوليد
الطاقة يف املناطق التي تتمتع بوفرة من الحرارة الجوفية ،فإنّ تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه املحطات
مل تنخفض مقارن ًة بانخفاض التكاليف ّ
املطرد لإلنتاج من املحطات الشمسية والرياح .ثم يأيت الوقود
الحيوي الذي ُينتج طاق ًة تفوق ثالثة أضعاف الطاقة الشمسية اليوم ،ومل يعد متوق ًعا لها أن يستم ّر هذا
التفوق إذا علمنا أنّ منوها بطيء ج ًدا مقارنة بالطاقة الشمسية (كان منوها خالل الفرتة 2014-2011
فقط  7يف املئة سنو ًيا ،مقابل  60يف املئة للطاقة الشمسية) .أما الطاقة الكهرومائية ،والتي تع ّد حال ًيا أكرب
مصدر للطاقة املتج ّددة ،فلم يعد متوق ًعا لها أن تستمر يف الصدارة خالل السنوات القليلة القادمة؛ ذلك
أنّ عرص بناء السد الكبري قد انتهى ،وأنّ الذين ال يزالون بال كهرباء اليوم البالغ عددهم  1.3مليار ميكنهم
الحصول عىل الطاقة من األلواح الشمسية ،وبتكلف ٍة ّ
أقل بكثري من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبرية.
وبالنظر إىل الوضع العاملي لألغذية ،يعاين ما يقرب من مليار شخص من سوء التغذية ،ومع املزارعني
الذين يكافحون من أجل زيادة اإلنتاج بالرسعة الكافية ملواكبة الطلب ،لن يتمكن العامل من تحويل
موارد األرض الرئيسة واملياه إىل إنتاج الطاقة .لذا ترجح ك ّفة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
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هنا ،ألنها خال ًفا ملحطات الوقود األحفوري أو الطاقة النووية ،ال تتط ّلب كميات هائلة من املياه للتربيد،
وميكن أن تكون آثارها قليلة.
ينتظم هذا الكتاب يف تسعة فصول متسلسلة يرصد من خاللها سباق التحول الحديث يف إنتاج الطاقة،
واملراحل التي م ّر بها لتقليل االعتامد عىل الفحم والنفط والوقود األحفوري ،وبدء ظهور اقتصاد جديد
قوامه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .ويبدأ الفصل األول املعنون بـ "تغيري االتجاه" ليستقرئ التجارب
الدولية الناجحة يف هذا املضامر ،مبتد ًئا بالدمنارك التي أنتجت يف عام  2013نحو  34يف املئة من كهربائها
من الرياح((( .ويف كانون الثاين /يناير  ،2014ز ّودت الرياح البالد بـ  62يف املئة من الكهرباء ،وتوقعت
الحكومة الدمناركية حينها أنّ مزارع الرياح الجديدة يف عام  2016ستزود الكهرباء بنصف تكلفة إنتاجها
من محطات الفحم والغاز الطبيعي الجديدة .ويف عام  ،2013زودت الرياح الربتغال وإسبانيا بنسبة 20
يف املئة من الكهرباء ،وإيرلندا بنسبة  17يف املئة .ولعدة أيام خالل شهر آب /أغسطس  ،2014طغت
الكهرباء املنتجة من الرياح يف اململكة املتحدة عىل الفحم .ويف الواليات املتحدة ،تقوم كل من والية آيوا
وداكوتا الجنوبية بتوليد ما ال يقل عن  26يف املئة من الكهرباء من مزارع الرياح ،وميكن أن تصل تلك
النسبة يف والية آيوا إىل النصف بحلول عام  .2018وعىل هذا املنوال ،هناك تجارب ناجحة يف أسرتاليا
وأمريكا الالتينية والصني ،واستثامرات ضخمة يف أفريقيا .ويختتم الفصل بإشارة إىل أنه إذا استمر العامل يف
االعتامد الكبري عىل الوقود األحفوري ،فقد يرتفع متوسطدرجات الحرارة العاملية بنحو  6درجات مئوية
بحلول عام  ،2100ويكون لهذا االرتفاع أثر يف األمن الغذايئ عمو ًما ،ومحاصيل القمح واألرز بوصفها
األغذية األساسية يف العامل ،التي ستتهدد بارتفاع مستوى سطح البحر ،وإغراق دلتا األنهار يف بعض دول
آسيا .وال يقف تأثري ارتفاع مستوى البحر عند هذا الحد ،إذ يصل تهديده إىل بعض املدن األكرث ازدحا ًما
بالسكان يف العامل ،مبا يف ذلك نيويورك وطوكيو ولندن وشانغهاي ومومباي؛ وسيتعني عىل سكانها أن
يقرروا ما إذا كانوا سيبقون ويقاتلون من أجل بناء السدود والحواجز وهياكل الحامية األخرى ،أو
االنتقال إىل مناطق مرتفعة.
تم الوصول
جاء الفصل الثاين بعنوان "صعود النفط وهبوطه" ّ
ليبي أنّ ذروة استهالك العامل للنفط قد ّ
إليها؛ إذ شهدت الفرتة  2013-1965تضاعف استهالك النفط  3مرات ،من  30مليون برميل يوم ًيا عام
 1965إىل نحو  90مليون برميل يوم ًيا عام  .2013وتع ّد الواليات املتحدة األمريكية املستهلك األول عامل ًيا
للنفط ،وقد انخفض استهالكها بنسبة  8.5يف املئة خالل الفرتة  ،2014-2005ألسباب منها تعود إىل
وتغي أولوياته ،وغريها.
زيادة كفاءة املركبات ،وتوسيع شبكات النقل العامة ،وزيادة وعي الجيل الجديد ّ
ّ
تخطط الدمنارك للخروج من الطاقة األحفورية جزئ ًيا بحلول عام  ،2035وكل ًيا بحلول عام  .2050للمزيد من التفاصيل ،انظر :وكالة
1
الطاقة الدمناركية" ،سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و ،"2050استرشاف ،العدد  ،)2016( 1ص .291-283

340

الكتـاب الثالث 2018 -
تاعجارم

ويبي الفصل الثالث ،والذي جاء بعنوان "إغالق مصانع الفحم" ،أنّ استخدام الصخرة السوداء ،التي
ّ
قادت العامل يف العرص الصناعي ،قد ينخفض حتى أرسع مام يتوقعه الكثريون يف مجال الطاقة ،عىل
الرغم من أنه ال أحد يعرف متى سينزل الفحم عن الصدارة يف توليده للكهرباء عامل ًيا؛ إذ ميثّل الفحم
نحو  40يف املئة من توليد الكهرباء يف العامل ،ثم الغاز الطبيعي بنسبة  22يف املئة ،ثم الطاقة الكهرومائية
التي توفر  16يف املئة ،تليها الطاقة النووية بنحو  11يف املئة ،ثم النفط بنسبة  5يف املئة فقط ،وتشكل
الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية النسبة القليلة الباقية.
ويف السياق ذاته ،ربط الكتاب انخفاض استهالك الفحم بانخفاض استخدام الطاقة النووية يف الفصل
الرابع املعنون بـ "الطاقة النووية يف تراجع" .إذ ظهرت فكرة استخدام التكنولوجيا النووية لألغراض
السلمية يف مقدمة خطاب الرئيس األمرييك دوايت أيزنهاور يف مؤمتر "األمم املتحدة من أجل السالم" يف
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  .1953وشهدت الستينيات والسبعينيات ازدها ًرا يف بناء املحطات
ٍ
محطات جديدة ،وتراجع النمو العاملي يف توليد الطاقة النووية
النووية ،ثم بدأ االنخفاض الحاد يف بناء
يف منتصف الثامنينيات .أما نسبة توليد الكهرباء من الطاقة النووية عىل مستوى العامل ،فقد وصلت
إىل ما يقرب من  18يف املئة يف عام 1996؛ ولكن بحلول عام  ،2013كانت النسبة ّ
أقل من  11يف املئة.
مفاعل ً
ً
عامل يف  31دولة يف
وانخفض عدد املفاعالت العاملة عامل ًيا من  438يف عام  2002إىل 388
نهاية عام  .2014وعادة ،مع اكتساب املزيد من الخربة باستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة واقتصاديات
الحجم الكبري ،تنخفض التكاليف ،إال أنه ويف واحدة من مفارقات اقتصاد الطاقة ،زادت تكلفة محطات
الطاقة النووية مع مرور الوقت ،ويرجع هذا بنسبة رئيسة إىل أنّ املفاعالت تستغرق وق ًتا أطول يف البناء
ألسباب منها ما يتعلق بتغيريات تصميم املحطة ،ونزاعات العقود ،وأنظمة السالمة الجديدة ،ونقص يف
األجزاء أو العاملة.
ويف ّ
ظل هذا السياق العاملي ،وتراجع توجه العامل إىل الفحم والنفط والطاقة النووية ،يبدو أنّ منافيس
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدؤوا بالنكوص؛ وهذا ما يؤكده الفصل الخامس الذي يحمل عنوان "الثورة
الشمسية" .فعىل الرغم من أن تشغيل أول جهاز يعمل بالطاقة الشمسية كان يف نيسان /أبريل ،1954
فإنّ ثورة الطاقة الشمسية بدأت بالفعل بعد عام  1973بعد الحظر النفطي العريب؛ ذلك أنه وسط تصاعد
املخاوف بشأن أمن الطاقة ،دفعت الحكومات والرشكات الخاصة مليارات الدوالرات لألبحاث والتطوير
يف مجال الطاقة الشمسية ،وحصدت مكاسب كبرية يف الكفاءة وتخفيض التكلفة ،وقد أدى ذلك إىل
استخدام واسع النطاق للخاليا الكهروضوئية يف الثامنينيات لتشغيل محطات تقوية الهاتف ،وصناديق
االتصال عىل الطرق الرسيعة وغريها .وملعرفة مدى فاعلية االستثامر يف الطاقة الشمسية ،يذ ّكر الكتاب
باملقولة يف أدبيات الطاقة "إنّ ضوء الشمس الذي يرضب سطح األرض يف ساعة واحدة فقط يوفر طاق ًة
كافية لتشغيل االقتصاد العاملي ملدة عام واحد" .وقد بدأت بعض الحكومات يف استيعاب هذه الحقيقة

   |    نيسح ليبن    نيسح ليبن
اطلا لاقتنالا تاناهر فارشتسا
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تحول يف مشاريع الطاقة الشمسية من تلك الصغرية التي تنتج ً
مؤخً ًرا ،وبتنا نشهد ً
مثل سعة  80ميغاواط
يف كندا يف عام  2010إىل أخرى كبرية تنتج ما بني  500-300ميغاواط مثل املرشوع الياباين املخطط عىل
جزيرة صغرية بالقرب من ناغازايك ،والذي سيكون لديه قدرة تصل إىل  430ميغاواط .وعليه ،رفعت
الصني هدفها من الطاقة الشمسية من  20000ميغاواط إىل  50000ميغاواط بحلول عام 2020؛ وحتى
طموحا هو  70000ميغاواط
إن الصني أذهلت العامل يف أيار /مايو  2014بإعالنها هد ًفا جدي ًدا أكرث
ً
بحلول عام  2017من الطاقة الشمسية .كام أنّ الهند رفعت هدفها من  22000ميغاواط من الطاقة
املو َّلدة من الطاقة الشمسية بحلول عام  2022إىل  100000ميغاواط ،كام رصح بذلك وزير الطاقة
الهندي يف أواخر عام .2014
وبوصفها قرين ًة للطاقة الشمسيةُ ،يفرد الكتاب ً
فصل لطاقة الرياح؛ وهو الفصل السادس الذي جاء
بعنوان "عرص الرياح" ،ليس ّلط الضوء عىل حقيقة منو إنتاج الكهرباء منها ،وتوسع بناء محطاتها .فعىل
مدى العقد املايض ،منت طاقة الرياح العاملية بأكرث من  20يف املئة سنو ًيا .وبحلول أوائل عام  ،2014بلغ
إجاميل الكهرباء املو َّلدة من الرياح عامل ًيا  318000ميغاواط ،وهو ما يكفي لتشغيل أكرث من  80مليون
منزل يف الواليات املتحدة .ويف بداية عام  ،2014كان لدى الصني  91000ميغاواط من طاقة الرياح ،تلتها
الواليات املتحدة بـ  61000ميغاواط ،ثم أملانيا يف املرتبة الثالثة بـ  34000ميغاواط ،ثم إسبانيا والهند
بنحو  20000ميغاواط لكل منهام .وتهدف الهند إىل إنتاج  60000ميغاواط عىل األقل بحلول عام .2022
ويف الصني تع ّد طاقة الرياح املصدر الثالث يف توليد الكهرباء بعد الفحم والطاقة الكهرومائية ،وهي
تهدف إىل إنتاج أكرث من  200000ميغاواط من الرياح بحلول عام .2020
واستكامل لطاقتي الشمس والرياح املوجودتني عىل سطح األرضُ ،يفرد الكتاب ً
ً
فصل آخر عن طاق ٍة تكتنزها
األرض بداخلها هي الطاقة الحرارية؛ وقد جاء الفصل السابع لهذا الغرض بعنوان "استغالل حرارة األرض".
ويوضّ ح الفصل أنّ مناطق كثرية يف العامل تع ّد ثري ًة بالطاقة الحرارية األرضية ،وأكرثها ثرا ًء هي ذات
النشاط التكتوين العايل ،أو ما يسمى بحلقة النار ،ومنها طوق املحيط الهادئ الذي يشمل بلدان األنديز
(مثل تشييل ،وبريو ،وكولومبيا) ،وأمريكا الوسطى ،والساحل الغريب للواليات املتحدة ،وكندا؛ وعىل الجانب
اآلخر من املحيط الهادئ ،هناك اليابان والصني والفلبني وأندونيسيا؛ ويف أفريقيا يف الوادي املتصدع الكبري،
يوجد تركيز آخر يشمل إثيوبيا ،وكينيا ،ورواندا ،وتنزانيا ،وأوغندا .وعليه ،ميكن لنحو  40دولة تضم 860
مليون شخص تلبية جميع احتياجاتها من الطاقة باستخدام الطاقة الحرارية األرضيةّ .
وتظل آيسلندا عاصمة
الطاقة الحرارية األرضية يف العامل ،وهي التي تع ّد واحد ًة من أكرث األماكن النشطة جيولوج ًيا عىل األرض،
وتربز فيها الطاقة الحرارية األرضية عىل نحو واضح يف كل جوانب الحياة تقري ًبا ،من توليد الكهرباء والتدفئة
املنزلية ،إىل زراعة الخرضوات ،وتربية األسامك ،واالستحامم .وتو ّلد آيسلندا  29يف املئة من الكهرباء من
الطاقة الحرارية األرضية ،وهي أعىل حصة يف العامل (متثل الطاقة الكهرومائية كل الباقي تقري ًبا) .وبسبب
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وفرة الطاقة الحرارية األرضية الرخيصة ،أصبحت آيسلندا قوة محركة لصناعة األملنيوم يف العامل ،وهي صناعة
كثيفة االستخدام للطاقة ،إذ ما يقرب من  70يف املئة من الكهرباء يف آيسلندا تذهب إىل صهر األملنيوم.
أما عىل صعيد الطاقة الكهرومائية املستخدمة يف  150دولة والتي تنتج  16يف املئة من كهرباء العامل،
بسعة عاملية تبلغ مليون ميغاواط ،فقد جاء الفصل الثامن بعنوان "الطاقة الكهرومائية :املايض
واملستقبل" ليس ّلط الضوء عليها ،مربزًا إيجابياتها وسلبياتها ،ويعرض مناذج من السدود الكبرية البالغ
عددها  45000سد ،منها  8600سد مجهزة لتوليد الكهرباء ،يبدؤها بس ّد املمرات الثالثة عىل نهر
تم إنهاؤه بالكامل عام  ،2012وتبلغ سعة إنتاجه نحو  22500ميغاواط .كام
اليانغتيس يف الصني ،والذي ّ
يبي املؤلفون يف هذا الفصل أنّ عيوب استغالل الطاقة الكهرومائية تفوق مزاياها ،مثل بناء سد املمرات
ّ
الثالثة الذي غمر أكرث من ً 244
ميل مرب ًعا ورشّد أكرث من  1.4مليون شخص ،ومل يتحقق وعد الحكومة
الصينية بإعادة توطينهم وتزويدهم مبنازل وحياة مثل تلك التي كانت لهم عىل نهر اليانغتيس؛ كام أ ّدى
هذا الخزان الجديد إىل تدمري األنواع النباتية والحيوانية الفريدة من نوعها يف الصني ،وما زال يؤدي إىل
حدوث نشاطات زلزالية وانهيارات أرضية قاتلة.
بعد عرض الفصول السابقة لرتاجع مصادر الطاقة التقليدية حتى تلك الجديدة املرتفعة التكلفة مثل
الطاقة النووية ،يتنبأ املؤلفون بالتحول الرسيع إىل اقتصاد الطاقة املتج ّددة ،وتحدي ًدا الطاقة الشمسية
تصب يف مصلحتهام؛ وهذا ما جاء به الفصل التاسع واألخري بعنوان "االنتقال
وطاقة الرياح ،ألسباب ّ
الرسيع" .من هذه األسباب؛ أسباب اقتصادية تتع ّلق بانخفاض تكاليف الطاقة املتج ّددة ،وأخرى
اجتامعية؛ ذلك أنه مل يعد يف اإلمكان تجاهل التكلفة االجتامعية للملوثات املسببة للتغريات املناخية؛
وأسباب ثالثة جيولوجية ،تتمثل بالقيود املتزايدة عىل سهولة استخراج الوقود األحفوري من األرض.
عنرصا ً
مهم يف عملية انتقال الطاقة .ولذا بدأت
ويف الحصيلةُ ،يربز املؤلفون أنّ السياسات الحكومية ال تزال ً
بعض الحكومات باستخدام أدوات السياسة األساسية لدعم االنتقال إىل مصادر الطاقة املتج ّددة الخالية من
الكربون ،إحداها هي "التعريفة بحسب التغذية"  ،Feed-in Tariff, FITلترسيع االستثامر يف تقنيات الطاقة
املتج ّددة .ويف عام  ،2014كان نحو  70بل ًدا ،مبا يف ذلك الكثري من دول أوروبا ،يستخدمون مثل هذه الصناديق
االستئامنية لتشجيع االستثامر يف مصادر الطاقة املتج ّددة .كام تعمد بعض الحكومات إىل إجراء حكومي
آخر هو إلزام أن يكون قدر معني من توليد الكهرباء من مصادر متج ّددة ،تسمى هذه املعايري "معايري
املحفظة املتج ّددة" Renewable Portfolio Standard, RPS؛ وهذه السياسة موجودة يف قرابة  20دولة
عىل املستوى الوطني .كام تنحو عدة دول إىل اإلعفاء الرضيبي لالستثامر يف مصادر الطاقة املتج ّددة؛ إذ يوجد
لدى  36دولة إعفاءات رضيبية وطنية لإلنتاج أو االستثامر يف الطاقة املتج ّددة .ويف املقابل ،س ّنت الحكومات
بعض السياسات لتقليل التلوث واالنبعاثات من الوقود االحفوري ،أهمها رضيبة الكربون ،ونظام الحد األقىص
من االنبعاثات ،ورشاء تصاريح االنبعاثات من سوق الكربون الحتساب التكلفة االجتامعية للتلوث.

343
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رهانات انهيار أسعار النفط

مراجعة كتاب أسباب الهبوط الحاد يف أسعار النفط الخام :فائض
اإلنتاج أم السياسة الدولية؟
Challenges of the Collapse in Oil Prices

A review of Causes of the Steep Fall in Crude Oil Prices: Over-Production or

?International Politics

ممدوح سالمة

أسباب الهبوط الحاد يف أسعار النفط الخام:
فائض اإلنتاج أم السياسة الدولية؟
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات 144 ،)2015 ،ص.

* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.

Researcher at the ACRPS, Doha.
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كلام ُطرح سؤال متع ّلق بالطاقة يف املستقبلُ ،طرح معه سؤال آخر مرتبط به ومتع ّلق بطبيعة املوارد
الطاقية يف املستقبل ،ومدى توافرها وتكلفتها وآثارها يف البيئة .ومن بني ما ترتبط به اإلشكاالت الطاقية
ثم تأيت أهمية
املستقبلية عالقتها الوثيقة بسؤال سعر الطاقة وتق ّلباته ،ال سيام سعر النفط .ومن ّ
التساؤل عن االنخفاض الحاد الذي عرفته أسعار النفط يف عام ً ،2014
فضل عن البحث يف أسبابه،
واسترشاف تقلباته يف املستقبل وآثارها املمكنة أو املتوقعة ،إذ فقدت سلعة النفط الخام بني عا َمي
 2014و 2015أكرث من نصف قيمتها املادية؛ فقد تراجع سعر برميل النفط من  110دوالرات إىل ّ
أقل
من  45دوال ًرا أمريك ًيا .وأثار هذا االنخفاض الحاد اهتامم العديد من الخرباء والدارسني ومراكز البحوث،
وعقدت مؤمترات وندوات كثرية((( .ولنئ ر ّكز معظم األطروحات والفرضيات
ُوأنجزت دراسات عديدةُ ،
عىل األسباب االقتصادية ،وزيادة إنتاج النفط يف الدول املصدرة للنفط ،والتنبؤات املستقبلية الكتشافات
الغاز الصخري يف العديد من دول العامل ،فإن ممدوح سالمة يقدم فرضي ًة تختلف يف حجتها ومنطقها
عن الدراسات واألطروحات األخرى ،عىل الرغم من عدم نفيها العوامل السابقة؛ ذلك أنّ الباحث يضيف
إليها ً
عامل مركز ًيا يستند إىل األسباب السياسية املتمثلة مبؤامرة أمريكية  -سعودية تستهدف الدورين
اإليراين والرويس يف الرشق األوسط وأوروبا الرشقية .فكلتا الدولتني الريعيتني النفطيتني سوف تتأثران
مبارش ًة بانخفاض أسعار النفط ،ما يح ّد من قدرتهام عىل اإلنفاق العسكري والسيايس يف الرصاعات
الخارجية الجارية يف سورية وأوكرانيا عىل نحو أسايس.
قسمه مؤلفه إىل مقدمة ،وستة فصول وخامتة،
يأيت هذا الكتاب  -وهو من القطع الصغري  -الذي ّ
أساسا إىل
ليستعرض األسباب الرئيسة التي أدت إىل الهبوط الحاد يف أسعار النفط الخام ،والتي ُيرجعها ً
ثم ،ير ّكز الفصل األول عىل ما يسميه التواطؤ السعودي  -األمرييك لتخفيض
بنية العالقات الدولية .ومن ّ
أسعار النفط .ويبدؤه بالجملة "التاريخ يعيد نفسه" ،وهو ما يعني أنّ التحالف السعودي  -األمرييك
التاريخي قد استخدم هذه األداة ،أي أسعار النفط يف سياساته الخارجية ورصاعاته الدولية منذ مثانينيات
القرن املايض .وإلثبات ذلك ،ينقل سالمة ترصيحات وزير النفط السعودي عيل النعيمي يف منظمة الدول
املصدرة للبرتول (أوبك) باإلرصار السعودي عىل عدم تخفيض كمية اإلنتاج ،حتى لو أدى ذلك إىل تراجع
أسعار النفط وزيادة العجز يف املوازنة السعودية.
ثم ،ينتقل املؤلف إىل تحليل نتائج انخفاض أسعار النفط واسترشاف آثارها يف دول الخليج العربية
ومن ّ
بوجه عام .ويجد أنها ستضطر إىل تخفيض استهالكها املحيل من النفط أو االستعاضة عنه بالطاقة
 1من بني أهم هذه الندوات الندوة التي عقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسيات لدرس هذه اإلشكالية وتحليلها؛ وذلك يف
محاولة لتفسري هذه الظاهرة االقتصادية املفاجئة وفهم أسبابها وتداعياتها ،انظر" :ملف :ندوة 'تداعيات هبوط أسعار النفط عىل البلدان
املصدرة'" ،2011/1/26 ،شوهد يف  ،2018/4/5يف:
https://goo.gl/sQ5eSF
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النووية أو الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر ،أو أنها ستضطر إىل تخفيض تصديرها للنفط أو
الخروج من سوق التصدير متا ًما بحلول عام .2030
أما بالنسبة إىل إيران ،فإنها تحتاج ،يك تحقق التوازن يف موازنتها ،إىل سعر نفط قدره  130دوال ًرا للربميل.
وعىل الرغم من عرضه لبيانات وتقديرات توضح تأثرها بانخفاض أسعار النفط ،فإن املؤلف يؤكد أنّ
إيران قادرة عىل تجاوز هذه املعضلة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي ودعم الصندوق الوطني للتنمية،
الذي تتجاوز موارده  62مليار دوالر .ولكنه يستدرك مؤك ًدا أنّ هناك بعض التأثري السلبي يف االقتصاد
اإليراين يف امل َديني القصري واملتوسط .ويف الوقت ذاته ،يحذر املؤلف من وضع إيران النفطي واحتياطاتها
املبالغ فيها ،ويعتقد أنّ الربنامج النووي اإليراين لتوليد الطاقة الكهربائية سوف يجنبها النزول إىل مرتبة
الدول الصغرية املنتجة للنفط .كام يقارن بني موقف الواليات املتحدة األمريكية من برنامجها النووي يف
زمن الشاه (حينها مل تكن إيران يف حاجة إىل الطاقة النووية) ،والزمن الحايل (حاجة ماسة إىل الطاقة
النووية) ،ويجد أنّ مسألة عداء الواليات املتحدة للربنامج النووي الحايل مرتبط بعداء إيران إلرسائيل
فقط ،وهو وجه سيايس ،وليس له اعتبارات حول مدى حاجة إيران إىل الطاقة.
يستمر املؤلف يف نقاش عالقة إيران بالطاقة يف الفصل الثاين (كفاح إيران لزيادة طاقتها اإلنتاجية).
ففي ّ
ظل استمرار تراجع إيران يف إنتاج النفط تدريج ًيا ،يتو ّقع املؤلف أنّ بقاء األوضاع االقتصادية
واالجتامعية والسياسية عىل ما هي عليه سوف يدفعها إىل التوقف عن تصدير النفط متا ًما يف عام ،2030
وهو ما يجعل الطاقة النووية خيا ًرا إسرتاتيج ًيا إليران لثالثة أسباب هي :استنفادها للنفط ،والحاجة
إىل توفري املياه مع النمو الدميوغرايف اإليراين املتنامي ،والتوسع الجيو-اقتصادي بامتالكها أسلحة نووية.
ويسترشف املؤلف رؤي ًة مفادها أنّ رفع العقوبات عن إيران ومتكنها من استرياد أحدث التقنيات
النفطية األمريكية سوف مي ّكنها من إضافة ما بني  200إىل  300ألف برميل من النفط إىل إنتاجها يوم ًيا،
من دون أن يعني ذلك زيادة صادراتها بفعل االرتفاع الشديد يف االستهالك املحيل.
ينتقل املؤلف يف الفصل الثالث إىل دراسة الحالة الروسية (تأثري العقوبات وتراجع أسعار النفط يف
روسيا) ،فقد أ ّثرت العقوبات الغربية يف روسيا إثر األزمة األوكرانية ،متفاعل ًة مع انخفاض أسعار النفط
يف قيمة العملة الروسية الروبل ،وقد أدى ذلك إىل خسارتها  40يف املئة من قيمتها مقابل الدوالر.
كام انخفضت االحتياطيات الروسية من  510.5مليارات دوالر إىل  386.2مليار دوالر يف عام .2014
ويوضح سالمة أنّ األثر يف هذا الرتاجع يف االقتصاد الرويس ال يعود إىل العقوبات الدولية ،وإمنا إىل
انخفاض أسعار النفط .لكن التبادل التجاري املتنامي بني روسيا والصني و ّفر ً
دعم قو ًيا لالقتصاد الرويس.
ومن جهة أخرى ،يرجح املؤلف تش ّكل رشاكة إسرتاتيجية بني روسيا والهند ،تقوم عىل التعاون يف مجال
ترتقي إىل مستوى التحالف كام هو الشأن
الطاقة (الطاقة النووية وأنابيب النفط والغاز) ،لكنها لن
َ
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يف العالقات الروسية  -الصينية ،خاصة بعد أزمة القرم إثر الثورة األوكرانية (عام  )2014التي أطاحت
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
يف الفصل الرابع ،يتناول الباحث أثر انخفاض األسعار يف إنتاج النفط الصخري األمرييك .فقد مثَّل إنتاج
النفط الصخري األمرييك  1يف املئة من إمدادات النفط العاملية يف عام  .2012ويخمن املؤلف بأنها ستصل
إىل  3يف املئة يف عام  .2025لكنه ال يوافق عىل أن هذا النفط ش ّكل عالمة فارقة عىل دخول عرص جديد
من الوفرة العاملية يف مجال الطاقة؛ فقد تس ّبب هبوط أسعار النفط بانخفاض شديد يف عدد منصات
التنقيب عن النفط الصخري يف الواليات املتحدة ،بيد أنّ أمنوذج النفط الصخري ال يعمل من دون ارتفاع
األسعار ،لكن الرشكات األمريكية تديم هذا االنهيار عرب مواصلة الحفر وزيادة إنتاج النفط مبعدالت غري
مسبوقةً ،
بدل من االنسحاب إلبطاء الكمية املعروضة يف السوق واختبار األسعار وزيادتها.
َ
مستقبل أسعار النفط يف العامل خالل
يسترشف املؤلف يف الفصل الخامس "إىل أين تتجه أسعار النفط؟"
السنوات املقبلة اعتام ًدا عىل القدرة اإلنتاجية لكبار املنتجني ،واتجاهات إنتاجهم ،عىل الرغم من تأكيده
صعوبة تحديد سعر دقيق للنفط .ويعرض سالمة بيانات كم ّية إلنتاج النفط بالنسبة إىل كبار املنتجني
(روسيا ،والسعودية ،وأمريكا ،وكندا ،والصني ،والعراق ،وإيران) ،ليق ّدم توقعات حول مستقبل إنتاج كل
دولة ،ويقارن فيام بينها .بيد أنّ الباحث ال يقدم يف نهاية الفصل ً
تقييم استرشاف ًيا إجامل ًيا ألسعار النفط
يف السنوات املقبلة ،لكنه يوضح أنّ تق ّلب أسعار النفط ظاهرة دورية تتك ّرر كل  32شه ًرا.
يف الفصل السادس "الرابحون والخارسون :الصني" ،يربط الباحث بني أسعار النفط العاملية والطلب
الصيني املتعاظم عىل الطاقة ،ويستعرض سياسات الصني بشأن التنويع االقتصادي يف مجال الحصول عىل
الطاقة النفطية من روسيا والعراق وإيران وأفريقيا وأمريكا الالتينية .ويجد الباحث أنّ انخفاض أسعار
النفط استفادت منه الصني بوصفها أكرب مستورد للنفط يف العامل .بيد أنّ الصني ال ميكنها أن تستفيد من
ذلك عىل نح ٍو إسرتاتيجي؛ ألنّ االقتصاد العاملي يتأثر سلب ًيا بانخفاض أسعار النفط ،واالقتصاد الصيني
متشابك بقوة مع االقتصاد العاملي.
يختتم املؤلف الكتاب بتقديم توصيات لحكومات دول الخليج العربية ،تقوم عىل اتخاذ تدابري قصرية
وطويلة األمد إلدارة األزمات املالية والنفطية ،وهي تتمثل بتخفيض اإلنفاق ملواجهة انخفاض اإليرادات
عىل َّأل تتعارض مع خطط التنمية البرشية املستدامة يف هذا الدول .ويتوصل إىل عدد من االستنتاجات
أهمها أنّ استمرار انخفاض أسعار النفط يرض باالقتصاد العاملي وصناعة النفط العاملية ،وميهد ألزمة
ً
ثم إنّ االقتصاد العاملي ال ميكن أن يتعايش مع انخفاض أسعار النفط؛
نفطية شديدة التعقيد
مستقبلّ ،
ألنّ االستثامرات العاملية وصناعة النفط واقتصادات الدول املنتجة للنفط سوف تتقوض .وانطال ًقا من
ذلك ،يسترشف انتعاشً ا تدريج ًيا ألسعار النفط يف املستقبل القريب.
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وأخ ًريا ،فعىل الرغم مام يكتسيه هذا الكتاب من أهمية أكيدة ،فإنه ُيعاب عليه التخبط املنهجي يف
طرح األسئلة البحثية؛ فالعناوين الفرعية ال تنسجم انسجا ًما دقي ًقا مع مضمون فصوله ومحتواه .كام
أنّ الكتاب يطرح فرضي ًة جريئة ومثرية للجدل مستمدة من "نظرية املؤامرة"؛ فثمة أسئلة كبرية عن
طبيعة العالقات السعودية  -األمريكية التي تستثمر يف النفط السعودي ،بوصفها أداة يف الرصاعات
تحملها االقتصاد السعودي وحده ،بينام
الدولية .لكن من الالفت لالنتباه أنّ االنعكاسات السلبية لذلك َّ
اكتفت الواليات املتحدة بإدارة انخفاض أسعار النفط ،من دون أن تنعكس هذه اإلدارة سلب ًيا عىل
النمو االقتصادي األمرييك.
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أي قوى دافعة مبستقبل الطاقة؟

 فرص من نهاية ذروة النفط:مراجعة كتاب طاقة العامل منبسطة
What Forces are Driving the Future of Energy?

A review of The Energy World Is Flat: Opportunities from the End of Peak Oil

Daniel Lacalle & Diego Parrilla

The Energy World Is Flat: Opportunities from the End of Peak Oil
(Chichester: Wiley, 2015), 312 p.
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يقوم كتاب طاقة العامل منبسطة :فرص من نهاية ذروة النفط ،لدانييل الكال ودييغو باريال ،عىل
فرضيتني رئيستني؛ األوىل مفادها أنّ هناك عرش قوى تدفع مبستقبل الطاقة ،والثانية أنه عىل الرغم
من أنّ األحداث الجيوسياسية ،أو غريها قد تتس ّبب يف ارتفاع أسعار الطاقة عىل املدى القريب،
فإنّ أسعار الطاقة تعود إىل مستويات عادية عىل املدى البعيد .فبسبب االبتكارات التكنولوجية،
واالكتشافات الجديدة للنفط والغاز ،وبناء مخازن التخزين ،والتحول إىل مصادر الطاقة البديلة،
ثم جاء تعبري "طاقة العامل منبسطة"
وغريها ،يجري تعويض ارتفاعات املايض يف أسعار الطاقة؛ ومن ّ
.The Energy World Is Flat
يأيت الكتاب يف  301صفحة وً 14
فصل ،ويتم ّيز بأنّ املؤل َفني يحظيان بخربة واسعة يف مجال الطاقة؛
فالكال اقتصادي إسباين له معرفة بالحافظات االستثامرية يف الطاقة وصناديق التح ّوط ،أما باريال فقد
عمل مدي ًرا لصندوق تحوط ،وهو صاحب خربة كربى يف التجارة ويف الطاقة.
إن نقطة ارتكاز الكتاب األوىل هي الزلزال القوي ذو التسع درجات عىل س ّلم ريخرت الذي رضب اليابان،
يف  11آذار /مارس  ،2011متس ّب ًبا يف تسونامي ومحد ًثا "كارثة فوكوشيام" بعد حادث مفاعل فوكوشيام
النووي ،وهي أسوأ كارثة نووية يف القرن الحادي والعرشين مصنفة يف املستوى  ،7وهو املستوى األعىل
يف السلم الدويل بالنسبة إىل الحوادث النووية ،أي إنه عىل الدرجة نفسها من الخطورة؛ مثل كارثة
تشرينوبيل يف عام  .1986وينطلق الباحثان من هذه الكارثة العظمى ليستعرضا آثارها يف أسواق الطاقة
العاملية ،ال سيام ارتفاع األسعار عىل نحو الفت ،إضافة إىل التأثريات الجيوسياسية (ص .)9-2
أما نقطة ارتكاز املؤلفني الثانية ،فإنها ثورة اإلنرتنت منذ أواخر تسعينيات القرن املايض وما تالها
من "فقاعة الدوت كوم" التي بلغت ذروتها ،يف آذار /مارس  ،2000قبل أن تنفجر مبارش ًة بعد ذلك
(ص  .)23-12وتطبي ًقا ملبدأ "التفكري خارج الصندوق" الذي ما فتئا يدافعان عنه يف أسطر الكتاب ،يرى
املؤلفان أنّ الدروس العامة املستفادة نفسها من "االنبساط العاملي" الذي تس ّببت فيه ثورة اإلنرتنت،
ً
"عامل
ميكن تطبيقها عىل الطاقة العاملية ،وأن الثورة الطاقية ،عىل غرار ثورة اإلنرتنت ،ميكنها أن تكون
مغ ًريا لقواعد اللعبة"  Game Changerعىل الصعيد العاملي عىل األمد البعيد (ص .)29
تتمثل الفرضية الرئيسة للكتاب بأنّ هناك عرش قوى تدفع مبستقبل الطاقة (ص  .)33ويخصص
الكال وباريال ً
فصل لكل منها .1 :الجغرافيا السياسية :وجهان لعملة الطاقة – األمن؛  .2احتياطيات
الطاقة وفراغ املوارد (ال توجد ذروة نفط أو ذروة غاز)؛  .3الحفر األفقي والتكسري؛  .4النطاق العريض
للطاقة؛  .5القدرات املفرطة؛  .6العوملة والتصنيع والتمدين؛  .7تدمري الطلب :النقل والكهرباء والصناعة؛
 .8إزاحة الطلب؛  .9التنظيم والتدخل الحكومي؛  .10العوامل املالية والنقدية واالقتصادية الكلية
(ص .)244-35
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وإلثبات فرضيتهام القوية ،يناقش املؤلفان حجم موارد الطاقة العاملية منذ بداية الثورة الصناعية ،مبا يف
ثم يقومان
ذلك النفط الحايل املؤ ّكد واملحتمل ،إضافة إىل تقديرات للودائع النفطية املحتملة األخرىّ .
مبراجعة تكاليف اإلنتاج ،مبا يف ذلك اإلنتاج غري التقليدي؛ مثل الرمال النفطية ،والحفر العميق يف
البحر .كام يناقشان مفهوم "ذروة اإلنتاج" الذي يقوم عىل التنبؤات العائدة إىل أوائل السبعينيات من
القرن العرشين ،ليخلصا إىل أنّ النفط والغاز ال يواجه أي منهام ذروة.
تر ّكز فصول الكتاب عىل تدمري الطلب وإزاحته ،وعىل جوانب نجاعة الطاقة ،ومعالجة استبدال استهالك
الطاقة التقليدية ،من خالل بدائل مثل الكهرباء ،وهو بديل من شأنه أن يستخدم عىل نطاقٍ واسع ج ًدا
يف املستقبل يف جميع أنواع املركبات ووسائل النقل التي تع ّد أكرب مستهلك للطاقة يف العامل املعارص.
وبحكم الخلفية االستثامرية واالستشارية للمؤلفني يف مجال الطاقة ،فإنهام يق ّدمان يف الفصل األخري
ابحا من
من الكتاب عد ًدا من اقرتاحات االستثامر يف املستقبل؛ من أبرزها أن الغاز الطبيعي سيكون ر ً
حيث حجم املبيعات ،ولكن ليس بالرضورة من حيث السعر؛ لذا يجب عىل املرء توخي الحذر عند
النظر يف الغاز الطبيعي بوصفه استثام ًرا ،وكام ّبي ذلك رجل األعامل وامللياردير وارين بوفيت ،ينبغي
"رشاء أصول جيدة بسعر منصفً ،
بدل من أصول منصفة بسعر جيد" ،وينبغي تج ّنب "مصايد القيمة"
يف الطاقة ،أي األسهم الرخيصة لسبب وجيه ،وينبغي البحث عن الندرة؛ فعاد ًة ما يكون أداء األسهم
ذات النمو املنخفض يف الطلب جي ًدا ،وينبغي أيضً ا اختيار التوقيت املالئم لالستثامر ،فمن الصعب
ج ًدا ،بل رمبا يكون من املستحيل عمل ًيا ،مصادفة هذا التوقيت .لذا ،ينبغي االستعداد مسب ًقا للحركات
غري املتوقعة يف السوق ،ومسايرة صناعة الطاقة للدورات االقتصادية  ،Procyclicalوينبغي مسايرة
االستثامر الطاقي لدينامية النمو الصناعي أو االقتصادي.
ومنحت تطورات أسعار الطاقة خالل السنوات القليلة املاضية كتاب طاقة العامل منبسطة أهمية
خاصة؛ فبالتزامن مع نرش الكتاب ،كانت أسعار النفط قد انخفضت مبقدار ثالثة أرباعها (من  115دوال ًرا
يف عام  2014إىل ّ
أقل من  30دوال ًرا يف بداية عام  .((()2016وإىل جانب انخفاض األرباح يف مختلف
جوانب صناعة الطاقة ،كان النهيار األسعار آثار كربى يف عمليات "التكسري"((( ،وإنتاج الغاز الطبيعي،
و"تنمية الرمال النفطية" ،وخطط البناء للغاز الطبيعي املسال ،والنقل ،مبا يف ذلك خطوط السكك
1 "Crude Oil Brent: Latest Price & Chart for Crude Oil Brent (2013-2018)," Nasdaq, accessed on 24/5/2018, at:
https://goo.gl/5mF63i
 2يحتل "الغاز الصخري" و"التكسري املايئ" حي ًزا كب ًريا يف الكتاب ،عىل اعتبار أهمية ذلك بالنسبة إىل الزيادة الكربى يف إنتاج النفط
األمرييك .بيد أنّ الكال وباريال ال يخصصان سوى حي ٍز صغري للتأثري البيئي للتكسري ،وال يتناوالن بعمق اآلثار الوخيمة للميثان ،وهو انبعاث
من آبار النفط الصخري يف شكل غاز دفيئيُ ،يق َّدر رضره بـ  72مرة ضعف رضر ثاين أكسيد الكربون .كام أنهام ال يتعامالن مع كمية
املياه الضخمة التي يتط ّلبها التكسري ،أو محتوى الحمض يف تلك املياه ،أو الحياة القصرية إلنتاج الزيوت الصخرية .فبفضل التكنولوجيا
حل اإلنتاج األمرييك ّ
الجديدةّ ،
محل كمية كربى من الواردات من اململكة العربية السعودية ،لكن تجاوز املؤلفان معظم مخاوف السالمة
والبيئة بشأن التكسري.

    |    ريرحتلا ةئيه   ريرحتلا ةئيه
ةقاطلا لبقتسمب ةعفاد ىوق يأ
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الحديدية وخطوط األنابيب .وكام أرشنا إىل ذلك آن ًفا ،يرى املؤلفان أنه عىل املدى البعيد ،وعىل املنوال
تفجرت خالله "فقاعة الدوت كوم" يف بداية األلفية الثالثة ،من املحتمل أن تزداد الطاقة
نفسه الذي ّ
الزائدة ،إىل درجة أنّ هوامش الربح سوف تنخفض حتى تقرتب أسعار الطاقة من التكاليف املتغرية .وقد
يكون املستهلكون النهائيون أكرب املستفيدين من تخفيض معدل تضخم الطاقة Energy Disinflation
إضافة إىل املستثمرين الذين يعجزون عن دخول سوق الطاقة بسبب حواجز دخول السوق التي يضعها
كبار املنتجني ،والذين قد يستفيدون من فرص استثامرية غري مرئية يف الزمن الحارض ،ويق ّدم الفصل
األخري من الكتاب بصددها عد ًدا من اقرتاحات استثامر األسواق املالية يف مجال الطاقة (ص .)278-245
ليختم الكتاب مبلحق مشتمل عىل توصيات من أجل "سياسة أوروبية تنافسية للطاقة" (ص .)287-279
يف الحصيلة ،يقدم الكتاب زاوية نظر جديدة جيدة يف فهمنا الحايل ملجموعة مهمة من السلع الطاقية
وقطاعات االستثامر الطاقية وفرصه يف املستقبل .بيد أنّ منظوره يبدو ضي ًقا ومحدو ًدا ،بحكم خلفية
مؤ ّلفيه ،داخل أسوار األسواق املالية ،وال يستوعب إشكاالت "االنتقال الطاقي" و"االستدامة" يف شموليتها.

استرشاف للدراسات املستقبل ّية
مجلة استرشاف دورية علمية مح ّكمة يصدرها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف شكل كتاب
سنويً ،
آمل أن يس ّد بها أحد أبرز الفراغات يف املكتبة العلمية العربية ،واملتمثل يف االفتقار إىل مجلة
علمية مح ّكمة يف مجال استرشاف صور الغد ودراسة مشاهد املستقبل .وينطوي إصدار هذه الدورية عىل
استجابة علمية لتسديد دراسات االسترشاف يف محيطنا العريب وتطويرها ،والتي انطلقت عمل ًّيا منذ عقود،
متحيصا ونق ًدا ومراجع ًة ملزي ٍد
وعرفت فرتات م ّد وجزر سمحت برتاكم علمي وك ّمي نسبي يتيح البناء عليه
ً
من الدقة العلمية والعمق املنهجي والتناول الرصني ،خدم ًة ملشاريع النهوض بالوطن العريب وإدراك عنارصه
ً
ومحيطا.
املح ّركة وتياراته الغالبة ذاتًا
موسعة ،محدودة العددُ ،قطرية وإقليمية ،وعىل فرت ٍ
ات متباينة ،تندرج
لقد عرف وطننا العريب دراسات ّ
ضمن بحوث االسترشاف ودراسات املستقبل العلمية ،مت ّكن اليوم عرب مساءلة أفقها الذي ح ّددت ومشاهدها
التي أق ّرت ،من أن تق ّدم زا ًدا ثر ًّيا يتيح حسن املراجعة ،ويساهم يف إثراء عمليات التطوير التي يهدف
مرشوع دورية استرشاف الواعد ،إىل تهيئة مناخها والتشجيع عليها .فقد سمحت هذه املشاريع وغريها
اكم معريف متثّل يف اشتغال الجامعة
من األعامل القطاعية أو الجهود الفردية ملتخصصني وأكادمييني عرب برت ٍ
العلمية العربية املعن ّية بأسئلة العالقة بني التنمية واالسترشاف واملستقبل ،وإنتاج بعضها در ٍ
اسات مم ّيزة
يف هذا املجال ،وكذلك يف إدماج الدراسات املستقبلية يف بعض بنود جوائز البحث العلمي العريب الرصينة،
ويف بعض األقسام واالختصاصات الجامعية ،وتشكيل مجموعة من املراكز للبحوث املستقبلية تتفاوت
مستويات نشاطها وج ّديتها وفاعليتها ،مبا يؤ ّكد وجود البيئة املالمئة الستقبال مرشوع مجلة استرشاف،
وإمكانية تخصيبها بجهود الخرباء والباحثني النشطني ألرضية علوم املستقبل وفنونها يف وطننا العريب،
وإثرائها عمليات النقد واملراجعة والتطوير للبحوث العلمية واألدوات املنهجية الخادمة لفنون االسترشاف
ومناهج الدراسات املستقبلية.
كام تبني مجلة استرشاف عىل الرتاكم الرثي الذي ح ّققه علم االسترشاف الذي ك ّون يف عمره القصري العديد
من مح ّدداته ،لك ّنه يبقى شأنه شأن سائر العلوم االجتامعية ً
ولربا
علم يف طور التك ّون ودائم التط ّورّ .
ات نوعية كبرية فيه بسبب حداثتهَ ،
هو أحدث العلوم االجتامعية القابلة لتط ّور ٍ
وط ْرقه مبك ًرا إسرتاتيجية
املنهجية التكاملية املر ّكبة العابرة لالختصاصات  Interdisciplinaryوخصوصية اشتغاله التي تدفع بطبيعتها
لالبتكار واالجتهاد وإذكاء الحدس والذكاء والتفكري يف اإلنسان وإعامل الفكر النقدي .ولقد اعتمدت أبرز

تط ّورات هذا العلم يف ضوء عبور االختصاصات عىل الدمج بني التقانات الوصفية الك ّمية والنوعية .وقد ال
يختلف علم االسترشاف يف ذلك عن سائر العلوم االجتامعية واإلنسانية األخرى .لكن اختالفه النسبي يتح ّدد
يف كون التقانات الوصفية الك ّمية التي اعتمدها ،وإن كانت مست ّمدة من العلوم األخرى ،فهو يعيد إىل ح ٍّد
كبري ص ْوغ وظائفها ،ويط ّور يف إطارها تقانات مرنة أخرى هي صلبة من ناحية بنائها .وهو ما يثري أسئلة
بشأن كيفية استخدام هذه التقاناتّ ،
وعم تعنيه بالنسبة إىل واضعي الخطط ومسترشيف املستقبل .ويف
تهتم الدورية بتقييم التجارب االسترشافية املرشوعاتية العربية علم ًّيا ،لإلفادة النقدية من
إطار هذا اإلدراكّ ،
هذا التقييم ،وهو ما ميثّل أحد أبرز مجاالت اهتاممها؛ وهو جزء من اهتاممها املركزي النظري والتطبيقي
بتلك التجارب واملشاريع.
ثم ،تهدف دورية استرشاف إىل إتاحة من ٍرب علمي رصني مح ّكم للباحثني واملف ّكرين العرب الذين
ومن ّ
يهتمون مبسائل االسترشاف واملستقبل ،يضمن استمرارية هذا االهتامم ،ويط ّوره بانضامم أجيالٍ جديدة من
الباحثني العرب الشبان إليه ،ويطرح االسترشاف بوصفه مدر ًكا أساس ًّيا يف صلب جهاز مفاهيم الفكر العريب
الحديث ،ويغرس مفهوم االسترشاف يف صلب مفاهيم عملية التنمية ،وال س ّيام يف مجال تطوير مدركات
املخططني وص ّناع القرار وصائغي اإلسرتاتيجيات وواضعي السياسات؛ إلعادة بناء منظوماتهم ،وإدماج
استرشاف املستقبل ،بطريقة رصينة يف صلب مدركاتهم .كام تهدف يف الوقت نفسه إىل التطوير املؤسيس
ً
وصول إىل تأسيس مجمع عريب للدراسات
لبعض الروابط والجمعيات العربية املعن ّية بدراسات املستقبل،
ترتسخ تقلي ًدا علم ًّيا سنو ًّيا.
املستقبلية ،وعقد مؤمترات علمية سنوية بخصوص قضايا مستقبل الوطن العريب ّ
وتشت ّد الحاجة العربية إىل دور دورية استرشاف يف ضوء ما ييل:
ö öتأصيل املساهامت العربية يف هذا املجال وتطويرها ،والدفع باتّجاه تكوين أجيال علمية جديدة
تواصلها وتبني عليها لتتجاوزها ،مع ما يصاحب ذلك من االستثامر املعريف يف تطوير مناهج دراسات
املستقبل وتنوير الوعي العا ّم والخاص بأهمية االسترشاف وأولويته.
ö öمرحلة التح ّوالت االجتامعية الكربى التي مي ّر بها الوطن العريب ،والتي تشري إىل أزمة بنيوية تتم ّيز
بخاصية فريدة ،وهي طرح أسئلة املستقبل .وإذ يلتزم املركز العريب بدعم جهود ترشيد عملية
التح ّول تلك يف ضوء منظورها التاريخي عىل املدى الطويل ،فإنّه يش ّدد عىل التزامه العلمي
مبقاربتها وطرح قضاياها وأسئلتها من منطلق علمي ووف ًقا للضوابط العلمية؛ فغري ٍ
خاف أنّ
التغي االجتامعي ،وأنّ من أجل غايات هذه العلوم –ويف
من ّ
أهم موضوعات العلوم االجتامعية ّ
عدادها علم االسترشاف– إتاحة الحرية وترسيخها.
ö öإنّ األزمة البنيوية الكربى التي تواجه املجتمعات العربية اليوم تحتاج إىل هذا التأصيل والتطوير؛
فلقد ُولد علم االسترشاف يف أحضان علم االجتامع الحديث ً
ًّ
مستقل عن النبوءات والتقديرات
علم

والفروض الحدسية البسيطة يف ّ
ظل األزمة املالية  -االقتصادية العاملية الكربى عام  1929بالنسبة
إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وبالنسبة إىل فرنسا بعد االحتالل النازي لها.
التغي االجتامعي الكربى التي مي ّر بها الوطن العريب أسئل ًة جذرية عن مناذج التنمية
ö öتطرح مرحلة ّ
السابقة ،مع توالد أفكار وتقديم فرضيات ودراسة إشكاليات بخصوص مناذج تنموية بديلة تفرتض
تطوير التفكري يف املستقبل وتفعيله ،من خالل إمعان التفكري يف البدائل املحتملة واملمكنة.
من هذا املنطلق ،تتط ّلع الدورية إىل تجذير االسترشاف منهج ًّيا ،وتكريس اختبار تقاناته ،مولي ًة البعد
خاصا ،ليك يستق ّر الشعور لدى الباحثني
التقني واملنهجي يف الدراسات املستقبلية أو االسترشافية اهتام ًما ًّ
فيام بعد برضورة اعتامد هذه التقنيات (أو ما ينبثق منها) عند إعداد الدراسات ،والرتكيز عىل الدراسات
التي ّ
توظف هذه التقانات يف تكوين "فرق بحث" وليس الباحث الواحد؛ نظ ًرا إىل طبيعة هذه الدراسات
التي تعتمد عىل التكامل املنهجي العابر لالختصاصات وصعوبة إنتاج دراسات استرشافية بجه ٍد فردي.
وبوصفها مجلة /كتا ًبا سنو ًيا ،تطمح دورية استرشاف إىل أن تكون مرشو ًعا تثري األسئلة الشائكة يف مجال
عملية التنمية ،عن طبيعة العالقة بني االسترشاف والتخطيط العام والتخطيط الطويل املدى والخطة
واإلسرتاتيجية والسياسات .وهي أسئلة أثريت بالفعل يف التجارب االسترشافية العربية كافة .كام أثريت يف
أدبيات االسترشاف العاملية ،وال س ّيام الفرنسية منها التي تنتمي إىل فضاء مدرسة االسترشاف اإلسرتاتيجي.

امللحق 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع
الكتب

الصفحة.
اسم املؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ
ö öنبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
ö öكيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج
إسامعيل (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
و ُيستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
مثل :ناش ،ص .117
مخترصا:
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117
و ُيستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:
ö öناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج
إسامعيل .بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،ف ُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر
أو املرشف عىل تجميع املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة
ö öالسيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
ö öياسنيّ ،
ّ
العربية.1991 ،
الدوريات

الصفحة .مثال:
اسم املؤ ّلف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املج ّلة ،املج ّلد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ
القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)1 (2009ص .129
ö öمحمد حسن" ،األمن
ّ
أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:
القومي العريب" .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد  ،)1 (2009ص .135-120
ö öحسن ،محمد" .األمن
ّ
مقاالت الجرائد

تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:
يحث الواليات املتحدة إلعادة فتح ّ
ö öإيان بالك" ،األسد ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان،
.17/2/2009
املنشورات اإللكرتونية

عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم
املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد) ،شوهد يف  ،2016/8/9يف......http://www :
ويتعني ذكر الرابط ً
ختص الروابط  Bitlyأو  .Google Shortnerمثل:
كامل ،أو يكتب
مخترصا باالعتامد عىل ُم ِ
ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp:// :
bit.ly/2bAw2OB
"ö öمعارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،10/8/2016 ،شوهد يف  ،18/8/2016يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

امللحق 2

أخالقيات النرش يف مجلة استرشاف
1.1تعتمد مجلة استرشاف قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث والقراء
(املح ّكمني) عىل ح ّد سواء ،وتُحيل كل بحث قابل للتحكيم عىل قارئني معتمد ْين لديها من ذوي
الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم
مرجح آخر.
بني القراء ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ ّ
2.2تعتمد مجلة استرشاف ُقراء موثوقِني ومج ّر ِبني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.
ً
تنظيم داخل ًيا دقي ًقا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز
3.3تعتمد مجلة استرشاف
التحرير ومراتبه الوظيفية.
4.4ال يجوز للمح ّررين والقراء ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء عىل ّأي
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّأي
ٍ
الرسية ،وال يجوز استعامل ٍّأي
معلوم ٍة متم ّيزة أو ٍ
رأي جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهام الستفاد ٍة شخصية.
5.5تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير القراء خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6.6تلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء
عىل ما يرد يف تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسباب االعتذار.
7.7تلتزم مجلة استرشاف بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية
التي تقدمها للبحث.
8.8احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع
مراعاة مبدأ عدم التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل من أشكال التمييز األخرى ،عدا االلتزام بقواعد ومناهج ولغة
التفكري العلمي يف عرض وتقديم األفكار واالتجاهات واملوضوعات ومناقشتها أو تحليلها.

9.9احرتام قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
املؤسسات
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّأي مؤ ّلف من املؤ ّلفني ،أو الرشكات ،أو ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
1010تتقيد مجلة استرشاف بعدم جواز استخدام ّأي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة
التي يتضمنها البحث ا ُملحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.
1111حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية
بالنسبة إىل املقاالت املنشورة يف مجالته العلمية املح ّكمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو ك ّل ًيا،
سوا ٌء باللغة العربية أو مرتجمة إىل لغات أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
1212تتقيد مجلة استرشاف يف نرشها ملقاالت مرتجمة تق ّي ًدا ً
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية
النارشة ،وباحرتام حقوق امللكية الفكرية.
مبجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤ ّلفني من جميع رسوم النرش.
1313املجانية :تلتزم مجلة استرشاف ّ

öö

öö

John Vidal, "Middle East faces water shortages for the next 25 years, study says,"
The Guardian, 27/8/2015, accessed on 31/10/2015, at: http://bit.ly/2k97Wxw
Policy Analysis Unit-ACRPS, "President Trump: An Attempt to Understand
the Background," Assessment Report, The Arab Center for Research and Policy
Studies, accessed on 10/11/2016, at: http://bit.ly/2j36v5S
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is known to be social change, and among the noblest aims of these sciences—
including future studies—is the provision and consolidation of freedom.
öö

öö

Future studies was born out of modern social science as a discipline independent
from forecasting, assessments, and simple intuitive hypotheses in the aftermath
of the major world financial and economic crisis of 1926 for the United States
and after the Nazi occupation for France. The major structural crisis facing Arab
societies today dictates the consolidation of this discipline.
The stage of major social transformation currently experienced by the Arab world
raises radical questions about previous development models. It also generates
ideas, puts forward hypotheses, and demands the study of problems about
alternative development models to be developed and implemented in future by
scrutinizing potential and possible alternatives.

From this starting point, Istishraf aspires to give future studies methodological roots
and establish and test its techniques, giving this dimension of future studies the
required attention it deserves. Researchers will also grasp the importance of adopting
these techniques in their work, of concentrating on studies that use these techniques
and of forming interdisciplinary research teams. As an annual publication, Istishraf
aspires to raise thorny questions in the area of the development process, the nature of
the relationship between forecasting and general and long-term planning, and between
planning, strategy, and policy.

Like the rest of the social sciences, forecasting remains a discipline constantly in
formation and under development. Because of its newness, its early adoption of a
synthetic, integrative, and interdisciplinary methodological strategy, and its tendency
for innovation, future studies is perhaps the newest discipline within the social sciences.
The major developments in this field have thus depended on the synthesis between
descriptive, quantitative, and qualitative techniques. In this respect, futurology may be
no different to the other social and human sciences. Its relative difference, however, is
demarcated in the quantitative descriptive techniques it has adopted—even if derived
from other disciplines—having been reformulated, and in the other flexible techniques it
has developed. This raises questions concerning how to use these techniques, and what
they mean for planners and future forecasters – a key concern of this journal.
Ishtishraf thus aspires to provide a serious, adjudicated, academic platform for Arab
researchers and thinkers interested in questions of forecasting and future studies that
ensures the continuity of this interest and develops it by bringing in new generations of
young Arab researchers. Through this journal, the ACRPS aims to instill the concept of
forecasting at the heart of the region's development process by heightening the awareness
of planners, decision makers, strategy formulators, and policymakers in the importance
of future studies. In parallel, it aims at the institutional development of Arab associations
and societies interested in this field, leading to the foundation of an Arab Academy for
Future Studies, and the convening of annual academic conferences on issues pertaining
to the future of the Arab homeland.
In publishing a journal on future studies the ACRPS took into account the following factors:
öö

öö

The need to consolidate and develop Arab contributions to this field, and work
to create new academic generations to continue and build upon this, together
with knowledge investment to develop curricula for future studies and enlighten
public and private awareness of the importance of forecasting.
The ACRPS's commitment to support efforts of transformation in light of its long
term vision of advancing Arab states. The main driver behind the social sciences

Istishraf for Future Studies
Istishraf is an annual peer-reviewed journal produced by the Arab Center for Research
and Policy Studies (ACRPS). This latest addition to the ACRPS periodical series aspires
to fill a major gap in Arab knowledge production represented by the need for a peerreviewed Arab journal in the field of future studies. Although forecasting and future
studies have existed in the Arab region for decades, the corpus of material already
published in this field calls for a critical, methodical approach to improve the quality
of output. In addition to its academic function, Istishraf will further serve to promote
development in the Arab states and strive toward a better understanding of factors and
trends affecting Arab development.
Only a handful of widescale future studies from the Arab world – be they national or
regional – can be classified as academic future studies. Today, by means of an interrogation
of the horizon they defined and scenarios they set out, it is possible to build on the wealth
of existing material and to contribute to improve the processes of development in the
field of future studies. Past projects and sectorial programs along with individual efforts
by Arab specialists and academics have led to an accumulation of knowledge in this field.
This can be seen in the collective academic endeavors to address the relationship between
development and forecasting in the region; the production of excellent studies in this
field and the incorporation of future studies as a category for serious Arab academic
research prizes; its inclusion within some university departments and disciplines in the
region and the formation of a group of centers for futurological research of varying
scope, seriousness and effectiveness. These accomplishments confirm the existence of
an environment receptive towards the goals of this journal, and the potential to enrich
the field of futurology with concerted efforts from experts and researchers active in
the Arab world.

ٍ
ً
ومجتمعات ،وتحليل
دول
العريب وتحليلها،
ُيعنى املركز بتشخيص األوضاع يف العامل
ّ
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البحث
عملية
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية التي تتط َّلب املزيد من األبحاث
ويسعى املركز كذلك لبلورة قضايا املجتمعات
ّ

واملعالجات والتأثري يف املجتمع.

دعوة إىل الكتابة
يدعو الكتاب السنوي "استرشاف" األكادمييني والباحثني وسائر الكتّاب املهتمني بحقل
االسترشاف والدراسات املستقبلية إىل الكتابة يف صفحاته .وهو يقبل األبحاث النظرية
أيضا للرتجامت وملراجعات الكتب .تخضع
والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية ،ويفتح صفحاته ً
كلّ املواد التي تصل إىل "استرشاف" لتحكيم أكادمييني مختصني .ولذلك يتوخّ ى الكتاب
ً
تراكم
الدولية املتعارف عليها .ويضمن هذا االلتزام
السنوي "استرشاف" التزام املعايري
ّ
جادا وجودة املادة التي تصل إىل القراء .ويهدف الكتاب السنوي "استرشاف" إىل أن
علم ًيا ً
طيع الفهم لدى املختصني وغري املختصني من القراء ،دون التضحية برصانة املضمون.
يكون ّ
ترسل كل األوراق املوجهة إىل النرش باسم رئيس التحرير
عىل العنوان اإللكرتوين الخاص بالكتاب:

istishraf@dohainstitute.org

رشوط النرش
ينرش الكتاب السنوي "استرشاف" البحوث األصيلة التي مل يسبق نرشها جزئ ًيا أو كل ًيا ،والتي
ُقدم البحوث باللغة العربية وفق رشوط النرش
تعتمد األصول العلمية املتعارف عليها .وت ّ
يف املجلة ،ويراوح حجم األبحاث بني  6000و 8000كلمة ،مبا فيها املراجع والجداول

واملالحق .وتحتفظ هيئة التحرير بحقّ ها يف قبول بعض األوراق التي تتجاوز هذا الحجم يف
ٍ
حاالت استثنائية.
تصب يف حقل االسترشاف والدراسات
تقبل املجلّة ترجامت ملواد علمية أو تقارير
ّ
بحجم أكرب
املستقبلية ،كام تقبل عروض الكتب من  1000إىل  1200كلمة ،ومراجعات الكتب
ٍ
مير عىل صدور الكتاب أكرث من
أل
إن كانت دراسات نقديةً  ،من  2500إىل  3000كلمة ،عىل ّ
ّ

ثالث سنوات ،وأن يجري االتفاق بشأنها مسبقً ا مع هيئة التحرير.

تخضع املواد املرسلة كلّها لتقييم محكّ مني من ذوي االختصاص والخربة .ويف حال
قبولها ،ترسل املالحظات املقرتحة للكاتب لتعديل ورقته يف ضوئها ،قبل تسليمها

للتحرير النهايئ ونرشها.

ُيرفق البحث بسرية ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص للبحث بنحو  250-200كلمة ،إضافةً إىل
مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول،
كلامت مفتاحية .ويف حال وجود
ّ

برنامجي "إكسيل" أو "وورد".
ينبغي إرسالها بالطريقة التي نُفِّ ذت بها يف األصل ،بحسب
َ
وال تُقبل األشكال والرسوم والجداول التي ترسل يف هيئة صور.

