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

