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يقوم كتاب طاقة العامل منبسطة :فرص من نهاية ذروة النفط ،لدانييل الكال ودييغو باريال ،عىل
فرضيتني رئيستني؛ األوىل مفادها أنّ هناك عرش قوى تدفع مبستقبل الطاقة ،والثانية أنه عىل الرغم
من أنّ األحداث الجيوسياسية ،أو غريها قد تتس ّبب يف ارتفاع أسعار الطاقة عىل املدى القريب،
فإنّ أسعار الطاقة تعود إىل مستويات عادية عىل املدى البعيد .فبسبب االبتكارات التكنولوجية،
واالكتشافات الجديدة للنفط والغاز ،وبناء مخازن التخزين ،والتحول إىل مصادر الطاقة البديلة،
ثم جاء تعبري "طاقة العامل منبسطة"
وغريها ،يجري تعويض ارتفاعات املايض يف أسعار الطاقة؛ ومن ّ
.The Energy World Is Flat
يأيت الكتاب يف  301صفحة وً 14
فصل ،ويتم ّيز بأنّ املؤل َفني يحظيان بخربة واسعة يف مجال الطاقة؛
فالكال اقتصادي إسباين له معرفة بالحافظات االستثامرية يف الطاقة وصناديق التح ّوط ،أما باريال فقد
عمل مدي ًرا لصندوق تحوط ،وهو صاحب خربة كربى يف التجارة ويف الطاقة.
إن نقطة ارتكاز الكتاب األوىل هي الزلزال القوي ذو التسع درجات عىل س ّلم ريخرت الذي رضب اليابان،
يف  11آذار /مارس  ،2011متس ّب ًبا يف تسونامي ومحد ًثا "كارثة فوكوشيام" بعد حادث مفاعل فوكوشيام
النووي ،وهي أسوأ كارثة نووية يف القرن الحادي والعرشين مصنفة يف املستوى  ،7وهو املستوى األعىل
يف السلم الدويل بالنسبة إىل الحوادث النووية ،أي إنه عىل الدرجة نفسها من الخطورة؛ مثل كارثة
تشرينوبيل يف عام  .1986وينطلق الباحثان من هذه الكارثة العظمى ليستعرضا آثارها يف أسواق الطاقة
العاملية ،ال سيام ارتفاع األسعار عىل نحو الفت ،إضافة إىل التأثريات الجيوسياسية (ص .)9-2
أما نقطة ارتكاز املؤلفني الثانية ،فإنها ثورة اإلنرتنت منذ أواخر تسعينيات القرن املايض وما تالها
من "فقاعة الدوت كوم" التي بلغت ذروتها ،يف آذار /مارس  ،2000قبل أن تنفجر مبارش ًة بعد ذلك
(ص  .)23-12وتطبي ًقا ملبدأ "التفكري خارج الصندوق" الذي ما فتئا يدافعان عنه يف أسطر الكتاب ،يرى
املؤلفان أنّ الدروس العامة املستفادة نفسها من "االنبساط العاملي" الذي تس ّببت فيه ثورة اإلنرتنت،
ً
"عامل
ميكن تطبيقها عىل الطاقة العاملية ،وأن الثورة الطاقية ،عىل غرار ثورة اإلنرتنت ،ميكنها أن تكون
مغ ًريا لقواعد اللعبة"  Game Changerعىل الصعيد العاملي عىل األمد البعيد (ص .)29
تتمثل الفرضية الرئيسة للكتاب بأنّ هناك عرش قوى تدفع مبستقبل الطاقة (ص  .)33ويخصص
الكال وباريال ً
فصل لكل منها .1 :الجغرافيا السياسية :وجهان لعملة الطاقة – األمن؛  .2احتياطيات
الطاقة وفراغ املوارد (ال توجد ذروة نفط أو ذروة غاز)؛  .3الحفر األفقي والتكسري؛  .4النطاق العريض
للطاقة؛  .5القدرات املفرطة؛  .6العوملة والتصنيع والتمدين؛  .7تدمري الطلب :النقل والكهرباء والصناعة؛
 .8إزاحة الطلب؛  .9التنظيم والتدخل الحكومي؛  .10العوامل املالية والنقدية واالقتصادية الكلية
(ص .)244-35
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وإلثبات فرضيتهام القوية ،يناقش املؤلفان حجم موارد الطاقة العاملية منذ بداية الثورة الصناعية ،مبا يف
ثم يقومان
ذلك النفط الحايل املؤ ّكد واملحتمل ،إضافة إىل تقديرات للودائع النفطية املحتملة األخرىّ .
مبراجعة تكاليف اإلنتاج ،مبا يف ذلك اإلنتاج غري التقليدي؛ مثل الرمال النفطية ،والحفر العميق يف
البحر .كام يناقشان مفهوم "ذروة اإلنتاج" الذي يقوم عىل التنبؤات العائدة إىل أوائل السبعينيات من
القرن العرشين ،ليخلصا إىل أنّ النفط والغاز ال يواجه أي منهام ذروة.
تر ّكز فصول الكتاب عىل تدمري الطلب وإزاحته ،وعىل جوانب نجاعة الطاقة ،ومعالجة استبدال استهالك
الطاقة التقليدية ،من خالل بدائل مثل الكهرباء ،وهو بديل من شأنه أن يستخدم عىل نطاقٍ واسع ج ًدا
يف املستقبل يف جميع أنواع املركبات ووسائل النقل التي تع ّد أكرب مستهلك للطاقة يف العامل املعارص.
وبحكم الخلفية االستثامرية واالستشارية للمؤلفني يف مجال الطاقة ،فإنهام يق ّدمان يف الفصل األخري
ابحا من
من الكتاب عد ًدا من اقرتاحات االستثامر يف املستقبل؛ من أبرزها أن الغاز الطبيعي سيكون ر ً
حيث حجم املبيعات ،ولكن ليس بالرضورة من حيث السعر؛ لذا يجب عىل املرء توخي الحذر عند
النظر يف الغاز الطبيعي بوصفه استثام ًرا ،وكام ّبي ذلك رجل األعامل وامللياردير وارين بوفيت ،ينبغي
"رشاء أصول جيدة بسعر منصفً ،
بدل من أصول منصفة بسعر جيد" ،وينبغي تج ّنب "مصايد القيمة"
يف الطاقة ،أي األسهم الرخيصة لسبب وجيه ،وينبغي البحث عن الندرة؛ فعاد ًة ما يكون أداء األسهم
ذات النمو املنخفض يف الطلب جي ًدا ،وينبغي أيضً ا اختيار التوقيت املالئم لالستثامر ،فمن الصعب
ج ًدا ،بل رمبا يكون من املستحيل عمل ًيا ،مصادفة هذا التوقيت .لذا ،ينبغي االستعداد مسب ًقا للحركات
غري املتوقعة يف السوق ،ومسايرة صناعة الطاقة للدورات االقتصادية  ،Procyclicalوينبغي مسايرة
االستثامر الطاقي لدينامية النمو الصناعي أو االقتصادي.
ومنحت تطورات أسعار الطاقة خالل السنوات القليلة املاضية كتاب طاقة العامل منبسطة أهمية
خاصة؛ فبالتزامن مع نرش الكتاب ،كانت أسعار النفط قد انخفضت مبقدار ثالثة أرباعها (من  115دوال ًرا
يف عام  2014إىل ّ
أقل من  30دوال ًرا يف بداية عام  .((()2016وإىل جانب انخفاض األرباح يف مختلف
جوانب صناعة الطاقة ،كان النهيار األسعار آثار كربى يف عمليات "التكسري"((( ،وإنتاج الغاز الطبيعي،
و"تنمية الرمال النفطية" ،وخطط البناء للغاز الطبيعي املسال ،والنقل ،مبا يف ذلك خطوط السكك
1 "Crude Oil Brent: Latest Price & Chart for Crude Oil Brent (2013-2018)," Nasdaq, accessed on 24/5/2018, at:
https://goo.gl/5mF63i
 2يحتل "الغاز الصخري" و"التكسري املايئ" حي ًزا كب ًريا يف الكتاب ،عىل اعتبار أهمية ذلك بالنسبة إىل الزيادة الكربى يف إنتاج النفط
األمرييك .بيد أنّ الكال وباريال ال يخصصان سوى حي ٍز صغري للتأثري البيئي للتكسري ،وال يتناوالن بعمق اآلثار الوخيمة للميثان ،وهو انبعاث
من آبار النفط الصخري يف شكل غاز دفيئيُ ،يق َّدر رضره بـ  72مرة ضعف رضر ثاين أكسيد الكربون .كام أنهام ال يتعامالن مع كمية
املياه الضخمة التي يتط ّلبها التكسري ،أو محتوى الحمض يف تلك املياه ،أو الحياة القصرية إلنتاج الزيوت الصخرية .فبفضل التكنولوجيا
حل اإلنتاج األمرييك ّ
الجديدةّ ،
محل كمية كربى من الواردات من اململكة العربية السعودية ،لكن تجاوز املؤلفان معظم مخاوف السالمة
والبيئة بشأن التكسري.
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الحديدية وخطوط األنابيب .وكام أرشنا إىل ذلك آن ًفا ،يرى املؤلفان أنه عىل املدى البعيد ،وعىل املنوال
تفجرت خالله "فقاعة الدوت كوم" يف بداية األلفية الثالثة ،من املحتمل أن تزداد الطاقة
نفسه الذي ّ
الزائدة ،إىل درجة أنّ هوامش الربح سوف تنخفض حتى تقرتب أسعار الطاقة من التكاليف املتغرية .وقد
يكون املستهلكون النهائيون أكرب املستفيدين من تخفيض معدل تضخم الطاقة Energy Disinflation
إضافة إىل املستثمرين الذين يعجزون عن دخول سوق الطاقة بسبب حواجز دخول السوق التي يضعها
كبار املنتجني ،والذين قد يستفيدون من فرص استثامرية غري مرئية يف الزمن الحارض ،ويق ّدم الفصل
األخري من الكتاب بصددها عد ًدا من اقرتاحات استثامر األسواق املالية يف مجال الطاقة (ص .)278-245
ليختم الكتاب مبلحق مشتمل عىل توصيات من أجل "سياسة أوروبية تنافسية للطاقة" (ص .)287-279
يف الحصيلة ،يقدم الكتاب زاوية نظر جديدة جيدة يف فهمنا الحايل ملجموعة مهمة من السلع الطاقية
وقطاعات االستثامر الطاقية وفرصه يف املستقبل .بيد أنّ منظوره يبدو ضي ًقا ومحدو ًدا ،بحكم خلفية
مؤ ّلفيه ،داخل أسوار األسواق املالية ،وال يستوعب إشكاالت "االنتقال الطاقي" و"االستدامة" يف شموليتها.

