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مل تكن التحوالت الطاقية الحالية وليدة عرصنا املعيش ،لكن الجديد فيها يف ّ
كل مرة هو عنارص التحول؛
ثم من الفحم إىل الوقود األحفوري؛ واآلن مي ّر هذا التحول
تم التحول من الخشب إىل الفحمّ ،
فمنذ قرونّ ،
تحل ّ
مبنعطف حاسم من مسريته ،مل تكن أسبابه اكتشاف ثروة طاقية جديدة ّ
ٍ
محل القديم ،وتغني عنه،
وتُس ّهل االستخدام ،وتجعل حياة الناس أكرث راحة وأمانًا ،وتزيد معدالت اإلنتاج وتق ّلل تكاليفه .فمنذ
تم حفر أول برئ نفط يف العامل ،واستبرش العامل برثوة استثنائية ومر ّكزة الطاقة تركي ًزا
أكرث من  150عا ًماّ ،
غري عادي؛ لكنها يف الوقت ذاته ،غري نظيفة الب ّتة ،ومد ّمرة للمناخ ،ومستن َفدة يف نهاية املطاف.
نحن اليوم يف بداية انتقال جديد للطاقة ،يأخذنا من اقتصاد تديره املحروقات إىل آخر مدعوم بطاقة
نظيفة وغري قابلة للنضوب؛ وهذا هو موضوع الكتاب الذي بني أيدينا ،والذي يس ّلط الضوء عىل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،بسبب انخفاض تكلفتهام ومنوهام الرسيع وإمكانياتهام الهائلة مقارنة بأنواع
ّ
وبغض
الطاقة األخرى والجديدة أيضً ا؛ إذ ميكن لكل بلد الحصول عىل الطاقة من الشمس أو الرياح.
النظر عن الكمية التي نستخدمها اليوم ،فإنها ال تق ّلل من الكمية املتاحة غ ًدا ،وأيضً ا يصبح إنتاجها ّ
كل
عا ٍم أرخص مام قبله؛ ذلك أنه بعد االستثامر يف املنشآت الشمسية أو توربينات الرياح ،يصبح الوقود
مجان ًيا بعد فرتة (م ّدة االسرتداد)؛ وهذه الحقيقة التي بدأ يدركها املستثمرون وتدعمها بعض الحكومات
يف دول العامل.
وعىل مستوى أنواع الطاقة األخرىُ ،يربز هذا الكتاب أنّ هذين النوعني من الطاقة (الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح) يتقدمان إىل صدارة مصادر الطاقة الحديثة واملتج ّددة ،وأنّ خيار الطاقة النووية قد سقط
الرتفاع تكلفتها واملخاطر التي تنتج منها .أما الطاقة الحرارية األرضية التي تع ّد مصد ًرا ً
مهم لتوليد
الطاقة يف املناطق التي تتمتع بوفرة من الحرارة الجوفية ،فإنّ تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه املحطات
مل تنخفض مقارن ًة بانخفاض التكاليف ّ
املطرد لإلنتاج من املحطات الشمسية والرياح .ثم يأيت الوقود
الحيوي الذي ُينتج طاق ًة تفوق ثالثة أضعاف الطاقة الشمسية اليوم ،ومل يعد متوق ًعا لها أن يستم ّر هذا
التفوق إذا علمنا أنّ منوها بطيء ج ًدا مقارنة بالطاقة الشمسية (كان منوها خالل الفرتة 2014-2011
فقط  7يف املئة سنو ًيا ،مقابل  60يف املئة للطاقة الشمسية) .أما الطاقة الكهرومائية ،والتي تع ّد حال ًيا أكرب
مصدر للطاقة املتج ّددة ،فلم يعد متوق ًعا لها أن تستمر يف الصدارة خالل السنوات القليلة القادمة؛ ذلك
أنّ عرص بناء السد الكبري قد انتهى ،وأنّ الذين ال يزالون بال كهرباء اليوم البالغ عددهم  1.3مليار ميكنهم
الحصول عىل الطاقة من األلواح الشمسية ،وبتكلف ٍة ّ
أقل بكثري من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبرية.
وبالنظر إىل الوضع العاملي لألغذية ،يعاين ما يقرب من مليار شخص من سوء التغذية ،ومع املزارعني
الذين يكافحون من أجل زيادة اإلنتاج بالرسعة الكافية ملواكبة الطلب ،لن يتمكن العامل من تحويل
موارد األرض الرئيسة واملياه إىل إنتاج الطاقة .لذا ترجح ك ّفة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
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هنا ،ألنها خال ًفا ملحطات الوقود األحفوري أو الطاقة النووية ،ال تتط ّلب كميات هائلة من املياه للتربيد،
وميكن أن تكون آثارها قليلة.
ينتظم هذا الكتاب يف تسعة فصول متسلسلة يرصد من خاللها سباق التحول الحديث يف إنتاج الطاقة،
واملراحل التي م ّر بها لتقليل االعتامد عىل الفحم والنفط والوقود األحفوري ،وبدء ظهور اقتصاد جديد
قوامه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .ويبدأ الفصل األول املعنون بـ "تغيري االتجاه" ليستقرئ التجارب
الدولية الناجحة يف هذا املضامر ،مبتد ًئا بالدمنارك التي أنتجت يف عام  2013نحو  34يف املئة من كهربائها
من الرياح((( .ويف كانون الثاين /يناير  ،2014ز ّودت الرياح البالد بـ  62يف املئة من الكهرباء ،وتوقعت
الحكومة الدمناركية حينها أنّ مزارع الرياح الجديدة يف عام  2016ستزود الكهرباء بنصف تكلفة إنتاجها
من محطات الفحم والغاز الطبيعي الجديدة .ويف عام  ،2013زودت الرياح الربتغال وإسبانيا بنسبة 20
يف املئة من الكهرباء ،وإيرلندا بنسبة  17يف املئة .ولعدة أيام خالل شهر آب /أغسطس  ،2014طغت
الكهرباء املنتجة من الرياح يف اململكة املتحدة عىل الفحم .ويف الواليات املتحدة ،تقوم كل من والية آيوا
وداكوتا الجنوبية بتوليد ما ال يقل عن  26يف املئة من الكهرباء من مزارع الرياح ،وميكن أن تصل تلك
النسبة يف والية آيوا إىل النصف بحلول عام  .2018وعىل هذا املنوال ،هناك تجارب ناجحة يف أسرتاليا
وأمريكا الالتينية والصني ،واستثامرات ضخمة يف أفريقيا .ويختتم الفصل بإشارة إىل أنه إذا استمر العامل يف
االعتامد الكبري عىل الوقود األحفوري ،فقد يرتفع متوسطدرجات الحرارة العاملية بنحو  6درجات مئوية
بحلول عام  ،2100ويكون لهذا االرتفاع أثر يف األمن الغذايئ عمو ًما ،ومحاصيل القمح واألرز بوصفها
األغذية األساسية يف العامل ،التي ستتهدد بارتفاع مستوى سطح البحر ،وإغراق دلتا األنهار يف بعض دول
آسيا .وال يقف تأثري ارتفاع مستوى البحر عند هذا الحد ،إذ يصل تهديده إىل بعض املدن األكرث ازدحا ًما
بالسكان يف العامل ،مبا يف ذلك نيويورك وطوكيو ولندن وشانغهاي ومومباي؛ وسيتعني عىل سكانها أن
يقرروا ما إذا كانوا سيبقون ويقاتلون من أجل بناء السدود والحواجز وهياكل الحامية األخرى ،أو
االنتقال إىل مناطق مرتفعة.
تم الوصول
جاء الفصل الثاين بعنوان "صعود النفط وهبوطه" ّ
ليبي أنّ ذروة استهالك العامل للنفط قد ّ
إليها؛ إذ شهدت الفرتة  2013-1965تضاعف استهالك النفط  3مرات ،من  30مليون برميل يوم ًيا عام
 1965إىل نحو  90مليون برميل يوم ًيا عام  .2013وتع ّد الواليات املتحدة األمريكية املستهلك األول عامل ًيا
للنفط ،وقد انخفض استهالكها بنسبة  8.5يف املئة خالل الفرتة  ،2014-2005ألسباب منها تعود إىل
وتغي أولوياته ،وغريها.
زيادة كفاءة املركبات ،وتوسيع شبكات النقل العامة ،وزيادة وعي الجيل الجديد ّ
ّ
تخطط الدمنارك للخروج من الطاقة األحفورية جزئ ًيا بحلول عام  ،2035وكل ًيا بحلول عام  .2050للمزيد من التفاصيل ،انظر :وكالة
1
الطاقة الدمناركية" ،سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و ،"2050استرشاف ،العدد  ،)2016( 1ص .291-283
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ويبي الفصل الثالث ،والذي جاء بعنوان "إغالق مصانع الفحم" ،أنّ استخدام الصخرة السوداء ،التي
ّ
قادت العامل يف العرص الصناعي ،قد ينخفض حتى أرسع مام يتوقعه الكثريون يف مجال الطاقة ،عىل
الرغم من أنه ال أحد يعرف متى سينزل الفحم عن الصدارة يف توليده للكهرباء عامل ًيا؛ إذ ميثّل الفحم
نحو  40يف املئة من توليد الكهرباء يف العامل ،ثم الغاز الطبيعي بنسبة  22يف املئة ،ثم الطاقة الكهرومائية
التي توفر  16يف املئة ،تليها الطاقة النووية بنحو  11يف املئة ،ثم النفط بنسبة  5يف املئة فقط ،وتشكل
الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية النسبة القليلة الباقية.
ويف السياق ذاته ،ربط الكتاب انخفاض استهالك الفحم بانخفاض استخدام الطاقة النووية يف الفصل
الرابع املعنون بـ "الطاقة النووية يف تراجع" .إذ ظهرت فكرة استخدام التكنولوجيا النووية لألغراض
السلمية يف مقدمة خطاب الرئيس األمرييك دوايت أيزنهاور يف مؤمتر "األمم املتحدة من أجل السالم" يف
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  .1953وشهدت الستينيات والسبعينيات ازدها ًرا يف بناء املحطات
ٍ
محطات جديدة ،وتراجع النمو العاملي يف توليد الطاقة النووية
النووية ،ثم بدأ االنخفاض الحاد يف بناء
يف منتصف الثامنينيات .أما نسبة توليد الكهرباء من الطاقة النووية عىل مستوى العامل ،فقد وصلت
إىل ما يقرب من  18يف املئة يف عام 1996؛ ولكن بحلول عام  ،2013كانت النسبة ّ
أقل من  11يف املئة.
مفاعل ً
ً
عامل يف  31دولة يف
وانخفض عدد املفاعالت العاملة عامل ًيا من  438يف عام  2002إىل 388
نهاية عام  .2014وعادة ،مع اكتساب املزيد من الخربة باستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة واقتصاديات
الحجم الكبري ،تنخفض التكاليف ،إال أنه ويف واحدة من مفارقات اقتصاد الطاقة ،زادت تكلفة محطات
الطاقة النووية مع مرور الوقت ،ويرجع هذا بنسبة رئيسة إىل أنّ املفاعالت تستغرق وق ًتا أطول يف البناء
ألسباب منها ما يتعلق بتغيريات تصميم املحطة ،ونزاعات العقود ،وأنظمة السالمة الجديدة ،ونقص يف
األجزاء أو العاملة.
ويف ّ
ظل هذا السياق العاملي ،وتراجع توجه العامل إىل الفحم والنفط والطاقة النووية ،يبدو أنّ منافيس
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدؤوا بالنكوص؛ وهذا ما يؤكده الفصل الخامس الذي يحمل عنوان "الثورة
الشمسية" .فعىل الرغم من أن تشغيل أول جهاز يعمل بالطاقة الشمسية كان يف نيسان /أبريل ،1954
فإنّ ثورة الطاقة الشمسية بدأت بالفعل بعد عام  1973بعد الحظر النفطي العريب؛ ذلك أنه وسط تصاعد
املخاوف بشأن أمن الطاقة ،دفعت الحكومات والرشكات الخاصة مليارات الدوالرات لألبحاث والتطوير
يف مجال الطاقة الشمسية ،وحصدت مكاسب كبرية يف الكفاءة وتخفيض التكلفة ،وقد أدى ذلك إىل
استخدام واسع النطاق للخاليا الكهروضوئية يف الثامنينيات لتشغيل محطات تقوية الهاتف ،وصناديق
االتصال عىل الطرق الرسيعة وغريها .وملعرفة مدى فاعلية االستثامر يف الطاقة الشمسية ،يذ ّكر الكتاب
باملقولة يف أدبيات الطاقة "إنّ ضوء الشمس الذي يرضب سطح األرض يف ساعة واحدة فقط يوفر طاق ًة
كافية لتشغيل االقتصاد العاملي ملدة عام واحد" .وقد بدأت بعض الحكومات يف استيعاب هذه الحقيقة
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تحول يف مشاريع الطاقة الشمسية من تلك الصغرية التي تنتج ً
مؤخً ًرا ،وبتنا نشهد ً
مثل سعة  80ميغاواط
يف كندا يف عام  2010إىل أخرى كبرية تنتج ما بني  500-300ميغاواط مثل املرشوع الياباين املخطط عىل
جزيرة صغرية بالقرب من ناغازايك ،والذي سيكون لديه قدرة تصل إىل  430ميغاواط .وعليه ،رفعت
الصني هدفها من الطاقة الشمسية من  20000ميغاواط إىل  50000ميغاواط بحلول عام 2020؛ وحتى
طموحا هو  70000ميغاواط
إن الصني أذهلت العامل يف أيار /مايو  2014بإعالنها هد ًفا جدي ًدا أكرث
ً
بحلول عام  2017من الطاقة الشمسية .كام أنّ الهند رفعت هدفها من  22000ميغاواط من الطاقة
املو َّلدة من الطاقة الشمسية بحلول عام  2022إىل  100000ميغاواط ،كام رصح بذلك وزير الطاقة
الهندي يف أواخر عام .2014
وبوصفها قرين ًة للطاقة الشمسيةُ ،يفرد الكتاب ً
فصل لطاقة الرياح؛ وهو الفصل السادس الذي جاء
بعنوان "عرص الرياح" ،ليس ّلط الضوء عىل حقيقة منو إنتاج الكهرباء منها ،وتوسع بناء محطاتها .فعىل
مدى العقد املايض ،منت طاقة الرياح العاملية بأكرث من  20يف املئة سنو ًيا .وبحلول أوائل عام  ،2014بلغ
إجاميل الكهرباء املو َّلدة من الرياح عامل ًيا  318000ميغاواط ،وهو ما يكفي لتشغيل أكرث من  80مليون
منزل يف الواليات املتحدة .ويف بداية عام  ،2014كان لدى الصني  91000ميغاواط من طاقة الرياح ،تلتها
الواليات املتحدة بـ  61000ميغاواط ،ثم أملانيا يف املرتبة الثالثة بـ  34000ميغاواط ،ثم إسبانيا والهند
بنحو  20000ميغاواط لكل منهام .وتهدف الهند إىل إنتاج  60000ميغاواط عىل األقل بحلول عام .2022
ويف الصني تع ّد طاقة الرياح املصدر الثالث يف توليد الكهرباء بعد الفحم والطاقة الكهرومائية ،وهي
تهدف إىل إنتاج أكرث من  200000ميغاواط من الرياح بحلول عام .2020
واستكامل لطاقتي الشمس والرياح املوجودتني عىل سطح األرضُ ،يفرد الكتاب ً
ً
فصل آخر عن طاق ٍة تكتنزها
األرض بداخلها هي الطاقة الحرارية؛ وقد جاء الفصل السابع لهذا الغرض بعنوان "استغالل حرارة األرض".
ويوضّ ح الفصل أنّ مناطق كثرية يف العامل تع ّد ثري ًة بالطاقة الحرارية األرضية ،وأكرثها ثرا ًء هي ذات
النشاط التكتوين العايل ،أو ما يسمى بحلقة النار ،ومنها طوق املحيط الهادئ الذي يشمل بلدان األنديز
(مثل تشييل ،وبريو ،وكولومبيا) ،وأمريكا الوسطى ،والساحل الغريب للواليات املتحدة ،وكندا؛ وعىل الجانب
اآلخر من املحيط الهادئ ،هناك اليابان والصني والفلبني وأندونيسيا؛ ويف أفريقيا يف الوادي املتصدع الكبري،
يوجد تركيز آخر يشمل إثيوبيا ،وكينيا ،ورواندا ،وتنزانيا ،وأوغندا .وعليه ،ميكن لنحو  40دولة تضم 860
مليون شخص تلبية جميع احتياجاتها من الطاقة باستخدام الطاقة الحرارية األرضيةّ .
وتظل آيسلندا عاصمة
الطاقة الحرارية األرضية يف العامل ،وهي التي تع ّد واحد ًة من أكرث األماكن النشطة جيولوج ًيا عىل األرض،
وتربز فيها الطاقة الحرارية األرضية عىل نحو واضح يف كل جوانب الحياة تقري ًبا ،من توليد الكهرباء والتدفئة
املنزلية ،إىل زراعة الخرضوات ،وتربية األسامك ،واالستحامم .وتو ّلد آيسلندا  29يف املئة من الكهرباء من
الطاقة الحرارية األرضية ،وهي أعىل حصة يف العامل (متثل الطاقة الكهرومائية كل الباقي تقري ًبا) .وبسبب
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وفرة الطاقة الحرارية األرضية الرخيصة ،أصبحت آيسلندا قوة محركة لصناعة األملنيوم يف العامل ،وهي صناعة
كثيفة االستخدام للطاقة ،إذ ما يقرب من  70يف املئة من الكهرباء يف آيسلندا تذهب إىل صهر األملنيوم.
أما عىل صعيد الطاقة الكهرومائية املستخدمة يف  150دولة والتي تنتج  16يف املئة من كهرباء العامل،
بسعة عاملية تبلغ مليون ميغاواط ،فقد جاء الفصل الثامن بعنوان "الطاقة الكهرومائية :املايض
واملستقبل" ليس ّلط الضوء عليها ،مربزًا إيجابياتها وسلبياتها ،ويعرض مناذج من السدود الكبرية البالغ
عددها  45000سد ،منها  8600سد مجهزة لتوليد الكهرباء ،يبدؤها بس ّد املمرات الثالثة عىل نهر
تم إنهاؤه بالكامل عام  ،2012وتبلغ سعة إنتاجه نحو  22500ميغاواط .كام
اليانغتيس يف الصني ،والذي ّ
يبي املؤلفون يف هذا الفصل أنّ عيوب استغالل الطاقة الكهرومائية تفوق مزاياها ،مثل بناء سد املمرات
ّ
الثالثة الذي غمر أكرث من ً 244
ميل مرب ًعا ورشّد أكرث من  1.4مليون شخص ،ومل يتحقق وعد الحكومة
الصينية بإعادة توطينهم وتزويدهم مبنازل وحياة مثل تلك التي كانت لهم عىل نهر اليانغتيس؛ كام أ ّدى
هذا الخزان الجديد إىل تدمري األنواع النباتية والحيوانية الفريدة من نوعها يف الصني ،وما زال يؤدي إىل
حدوث نشاطات زلزالية وانهيارات أرضية قاتلة.
بعد عرض الفصول السابقة لرتاجع مصادر الطاقة التقليدية حتى تلك الجديدة املرتفعة التكلفة مثل
الطاقة النووية ،يتنبأ املؤلفون بالتحول الرسيع إىل اقتصاد الطاقة املتج ّددة ،وتحدي ًدا الطاقة الشمسية
تصب يف مصلحتهام؛ وهذا ما جاء به الفصل التاسع واألخري بعنوان "االنتقال
وطاقة الرياح ،ألسباب ّ
الرسيع" .من هذه األسباب؛ أسباب اقتصادية تتع ّلق بانخفاض تكاليف الطاقة املتج ّددة ،وأخرى
اجتامعية؛ ذلك أنه مل يعد يف اإلمكان تجاهل التكلفة االجتامعية للملوثات املسببة للتغريات املناخية؛
وأسباب ثالثة جيولوجية ،تتمثل بالقيود املتزايدة عىل سهولة استخراج الوقود األحفوري من األرض.
عنرصا ً
مهم يف عملية انتقال الطاقة .ولذا بدأت
ويف الحصيلةُ ،يربز املؤلفون أنّ السياسات الحكومية ال تزال ً
بعض الحكومات باستخدام أدوات السياسة األساسية لدعم االنتقال إىل مصادر الطاقة املتج ّددة الخالية من
الكربون ،إحداها هي "التعريفة بحسب التغذية"  ،Feed-in Tariff, FITلترسيع االستثامر يف تقنيات الطاقة
املتج ّددة .ويف عام  ،2014كان نحو  70بل ًدا ،مبا يف ذلك الكثري من دول أوروبا ،يستخدمون مثل هذه الصناديق
االستئامنية لتشجيع االستثامر يف مصادر الطاقة املتج ّددة .كام تعمد بعض الحكومات إىل إجراء حكومي
آخر هو إلزام أن يكون قدر معني من توليد الكهرباء من مصادر متج ّددة ،تسمى هذه املعايري "معايري
املحفظة املتج ّددة" Renewable Portfolio Standard, RPS؛ وهذه السياسة موجودة يف قرابة  20دولة
عىل املستوى الوطني .كام تنحو عدة دول إىل اإلعفاء الرضيبي لالستثامر يف مصادر الطاقة املتج ّددة؛ إذ يوجد
لدى  36دولة إعفاءات رضيبية وطنية لإلنتاج أو االستثامر يف الطاقة املتج ّددة .ويف املقابل ،س ّنت الحكومات
بعض السياسات لتقليل التلوث واالنبعاثات من الوقود االحفوري ،أهمها رضيبة الكربون ،ونظام الحد األقىص
من االنبعاثات ،ورشاء تصاريح االنبعاثات من سوق الكربون الحتساب التكلفة االجتامعية للتلوث.

