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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.

