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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.

