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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.

