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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 ّ

   |    يوايحيلا نيساي  يوايحيلا نيساي
رشعلاو يداحلا نرقلا يف ةقاطلا بورح
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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.

