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أسعار الطاقة غ ًدا

 وعوامل التطور، والجهات الفاعلة،تحليل للنظام الطاقي
Tomorrow's Energy Prices:

An Analysis of System, Actors and Shaping Factors*

، تم تنقيح توقعات تطور أسعار الطاقة يف ضوء ظهور مصادر طاقية غري تقليدية:ملخص
ً
 مع ما ترتَّب عىل ذلك من تأثري مهم يف،فضل عن التقلبات الجيوسياسية
،وتكنولوجيات جديدة
 ومن ثم إىل، يضاف إىل ذلك الحاجة إىل مواجهة ظاهرة االحتباس الحراري.مستوى األسعار
 وكام، ويف هذا السياق.مراجعة أمناط إنتاج الطاقة من أجل تعزيز استخدام الطاقات املتجددة
جدا تحديد اتجاهات تطور
ًّ  من الصعب،ماري شوفالييه يف هذه الدراسة-يشري إىل ذلك جون
 يوضح الباحث يف هذه.تحول أنظمة إنتاج الطاقة يف املستقبل
ُّ أسعار الطاقة واسترشاف كيفية
أيضا مجموعة العوامل والجهات الفاعلة املشاركة يف تطور أسعار الطاقة واألنظمة
ً الدراسة
كابحا يف هذا التطور
رائدا أو
 ويسلط الضوء عىل العنارص األساسية التي ستؤدي دو ًرا،الطاقية
ً
ً
.عىل املديني املتوسط والطويل
 أنظمة، سعر الطاقة، مصادر الطاقة غري التقليدية، املصادر التقليدية للطاقة:كلامت مفتاحية
. التغري املناخي،إنتاج الطاقة
Abstract: In light of the emergence of non-conventional sources of energy, new
technologies as well as geopolitical fluctuations, energy price forecasts have been revised
with all what it means in terms of significant impact on the price level. In addition, the
need to address global warming and to review energy production patterns in order to
promote the use of renewable energies has been addressed. In this context, as stressed
by Jean-Marie Chevalier, it is very hard to determine the trends in energy price evolution
or to predict the transformation in energy production systems. Chevalier demonstrates
many factors (and actors) involved in the evolution of energy prices and systems and
highlights the key elements that will play either a leading or a restraining role in this
evolution in both the medium and long terms.
Keywords: Conventional sources of Energy, Non-conventional sources of Energy, Energy
price, Energy production systems, Climate change.

* Jean-Marie Chevalier, "Le prix de l'énergie demain: Une analyse du système, des acteurs et des
facteurs d'évolution," Futuribles, no. 416 (Janvier-Février 2017), pp. 5-21.
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مقدمة
كيـف سـتتطور أسـعار الطاقة؟ رمبـا مل يكـن أبـ ًدا الجـواب عـن هـذا السـؤال البسـيط ،يف املنظـور
القصير واملتوسـطوالطويـل املدى ،صع ًبـا إىل هذه الدرجـة؛ وذلك ألن آليات تحديد األسـعار أصبحت
مع َّقـدة للغايـة ،وألن تطـور الوضـع الطاقـي العاملـي ي َّتسـم اليـوم بتعميـم جوانـب عـدم اليقين،
وهـي أوجـه عـدم يقين متعـددة تتضافـر عندمـا نصـل إىل مسـألة األسـعار .ويف سـياق كهـذا ،نبنـي
سـيناريوهات ،ومـن هـذا املنطلـق ،فـإن خيالنا ال حـدود له ،لكن مـن الواضح أن من املسـتحيل وضع
احتماالت دقيقـة لحـدوث كل سـيناريو.
رأسا عىل عقب بسبب االحرتار
سنوضِّ ح هذه األفكار من خالل بعض األمثلة؛ فاملشهد الطاقي مقلوب ً

العاملي ،لكن األمر استغرق أكرث من عرشين عا ًما حتى يتم قبول خطورة هذه الظاهرة .وع ّزز املؤمتر
الحادي والعرشون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغريات املناخية  COP21يف باريس

أواخر عام  ،2015ثم مؤمتر مراكش حول التغريات املناخية  COP22يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2016
الوعي بهذه القضية .لكن ما الذي سينبثق عن هذا؟ وبأي رسعة؟ هل سينبثق عنه انعكاس لالستثامرات،
َ

وانخفاض يف الطلب عىل الوقود ،ورضيبة الكربون؟ أين؟ وعىل أي مستوى؟ كام تُط َرح أسئلة أخرى عىل

نحو موصول :هل ستستمر ثورة الغاز والنفط الصخريني؟ أم هل ميكن أن تع ِّوقها تأثريات استغاللها يف
ً
ملحوظا؟ وهل سنستغل املوارد الهيدروكربونية يف منطقة
البيئة؟ وهل ستتطور الطاقة النووية تطو ًرا

القطب الشاميل؟ وأي تطور ميكن أن نتوقعه بالنسبة إىل تكاليف الطاقة املتجددة وتخزين الكهرباء؟

لكل هذه األسئلة التي ال تنتهي تأثري يف تطور أسعار الطاقة ،وهي تجمع بني التعقيد وعدم اليقني
واالعتامدات املتبادلة املتعددة .ومن حيث االعتامدات املتبادلة ،ميكن أن نذكر مسألة النمو الدميوغرايف؛
فالكوكب األريض سيبلغ عديده من السكان تسعة مليارات ونصف مليار نسمة يف عام 2050؛ وسوف
ً
ارتباطا وثي ًقا بالطاقة (املياه والحرارة واألسمدة
يتعي إطعامهم .والحال هذه ،يرتبط اإلنتاج الزراعي
َّ
والنقل) ،ومن ثم فهو يرتبط باالحرتار العاملي الذي يؤثر يف إنتاجية األرايض ،ويرتبط بدوره باإلنتاج
الزراعي واإلنتاج الحيواين .وأخ ًريا ،يستحيل بناء منوذج يأخذ يف الحسبان جميع هذه العنارص ،ويسمح
لنا برشح تط ُّور أسعار الطاقة وتوقعها.

ويف محاولة للحصول عىل صورة أوضح ،سوف ندرس ً
أول مسألة سعر النفط؛ ثم سنتط َّرق إىل مسألة

الغاز الطبيعي والفحم؛ وأخ ًريا ،سننظر يف التوقعات الطاقية العاملية عىل نحو أوسع.
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أولً  :سعر النفط
ما زال النفط ميثِّل أ َّول طاقة من بني طاقاتنا األولية(((؛ إذ كانت مساهمته يف استهالك الطاقة العاملي متثِّل
نحو  50يف املئة يف سبعينيات القرن املايض ،وما زالت متثِّل نسبة  31يف املئة اليوم .ويظل ميزان الطاقة
العاملي تهيمن عليه بنسبة أكرث من  80يف املئة الطاقات األحفورية الرئيسة الثالث التي ُت َعد ،بحكم
للتجدد ،وهي :النفط (بنسبة  31يف املئة) ،والفحم (بنسبة  29يف املئة)،
التعريف ،مل ِّوثة وغري قابلة
ُّ
والغاز الطبيعي (بنسبة  22يف املئة) (الشكل  .)1وهذه الطاقات الرئيسة الثالث هي بالفعل قابلة
خصوصا بالنسبة إىل إنتاج الكهرباء؛ ولذلكُ ،ي َعد سعر النفط ،بحكم األمر
لالستبدال يف ما بينها جزئ ًّيا،
ً
املوجه للطاقة؛ فال ميكن استقالل مستوى أسعار الفحم والغاز الطبيعي وتطورها عن
الواقع ،هو السعر ِّ
مستوى أسعار النفط (الشكل  .)2وانطال ًقا من هذه الخصيصة العامة ،من الرضوري ،إ ًذا ،دراسة األسباب
تفس تطور أسعار النفط.
التي ميكنها أن ِّ
حتى أول صدم ٍة نفطية يف عام  ،1973كانت أسعار النفط يف السوق الدولية (باستثناء الواليات املتحدة)
ت َُحدد من جانب واحد تقري ًبا من لدُ ن "األخوات السبع" ،وهي الرشكات العاملية الكربى التي كانت
تسيطر حينئذ عىل  80يف املئة من صادرات النفط الخام العاملية ،و 90يف املئة من إنتاج النفط الخام
يف الرشق األوسط((( .وأدت الصدمة النفطية األوىل ومك ّوناتها املتعددة إىل حدوث تح ُّول يف ميزان
املجمعة يف
القوى؛ إذ بدأ
ً
تدريجا نقل السيطرة عىل االحتياطيات واإلنتاج واألسعار إىل الدول املص ِّدرة َّ
منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك)؛ وهي املنظمة التي ُأ ِّسست يف عام  ،1960لكنها مل تكن فاعل ًة
كث ًريا حتى صدمة عام  ،1973وأصبحت السالح اإلسرتاتيجي للدول املص ِّدرة الرئيسة من حيث اإلنتاج
(نظام الحصص لكل بلد) واألسعار .وميكن القول إن أوبك أدت دو ًرا ً
حاسم يف تحديد سعر النفط الخام
بني عام  1973ومنتصف التسعينيات ،ثم تبعت ذلك فرتة غامضة إىل حد ما من تق ُّلبات األسعار ،أدت
ً
مقبول لدول
يف عام  1998إىل هبوط األسعار إىل نحو  15دوال ًرا للربميل .ومل يكن هذا املستوى السعري
وعقِد اجتامع يف أوائل عام  ،1999وقررت فيه بلدان
أوبك التي ما عادت قادرة عىل موازنة ميزانياتهاُ .
املنظمة ُّ
التحكم يف األسعار ،وإبقاءها يف نطاق  28-22دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل (الشكل .)3
ملاذا هذا النطاق السعري؟ يف تلك الفرتة ،ع َّدت دول أوبك  22دوال ًرا أمريك ًّيا هو الحد األدىن من األسعار
الالزمة لتغطية حاجاتها؛ أما  28دوال ًرا أمريك ًّيا ،فهو سعر مرتفع "معقول" ،من شأن ارتفاع سعر النفط
 1الطاقة األولية  Primary energyهي الطاقة املتاحة يف البيئة ،التي ميكن استغاللها مبارشة من دون تحويل.
" 2األخوات السبع"  Seven Sistersهو مصطلح ابتدعه اإليطايل إنريكو مايت لإلشارة إىل كارتل رشكات النفط السبع (ستاندرد أويل أوف
نيوجريس  ،Essoورويال داتش شل  ،Shellوأنجلو-بريسيان أويل كومباين  ،AIOCوستاندرد أويل كومباين أوف نيويورك  ،Mobilوستاندارد
أويل أوف كاليفورنيا  ،Chevronوغلف أويل  ،Gulf Oilوتكساكو  Texacoالتي سادت يف منتصف القرن العرشين يف مجاالت إنتاج النفط
والتكرير والتوزيع ،وكانت قادرة عىل االستفادة من الزيادة الرسيعة يف الطلب عىل النفط وتحويلها إىل أرباح هائلة.
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الشكل ()1
حصة الطاقات األولية العاملية (( )2015-1965بالنسبة املئوية)

املصدر:
BP, BP Statistical Review of World Energy 2016 (June 2016).

الشكل ()2
تطور األسعار وف ًقا لكل وقود (األساس  100يف كانون الثاين /يناير )2014

املصدر.Ibid :
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الشكل ()3
تط ُّور سعر برميل النفط (غرب تكساس الوسيط ( )WTI) (1999-2016بالدوالر األمرييك)

املصدر:
Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, Université Paris-Dauphine, CGEMP (2016).

إىل مستوى أعىل منه أن يؤدي إىل خنق النمو االقتصادي العاملي ،كام كانت الحال خالل صدمة النفط
الثانية ( .)1980-1979وكام هو موضح يف الشكل ( ،)3فقد تم الحفاظ جي ًدا عىل هذا النطاق السعري
بني عا َمي  1999و 2003بفضل قابلية تعديل عرض النفط الخام التي كانت تضمنها إىل ح ٍّد كبري
اململكة العربية السعودية .وينبغي لنا اإلشارة هنا إىل أن تنظيم األسعار هذا من جانب أوبك قد تم
ضامنه يف عام  ،2003وهو العام الذي كان مع ذلك رهي ًبا بالنسبة إىل النفط مع تضافر ثالثة انخفاضات
رئيسة يف اإلنتاج :يف فنزويال بسبب الرصاع الحاد بني الحكومة والرشكة الوطنية "برتوليوس دي فنزويال"
 ،PDVSAويف نيجرييا بسبب االضطرابات االجتامعية والعرقية يف دلتا النيجر ،ويف العراق بعد أن
غزته الواليات املتحدة .وكانت بلدان أخرى يف أوبك ،ذات قدرة زائدة مهمة ،قادر ًة عىل تزويد السوق
بـ "الرباميل املفقودة".
تغي الوضع؛ إذ ع َّزز منو اقتصادي عاملي قوي ،بنسبة  4يف املئة تقري ًبا ،الطلب عىل
يف عام َّ ،2004
املنتجات النفطية ،وال س َّيام يف الصني .وظلت الواليات املتحدة التي تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل واردات
النفط ً
رئيسا؛ ففي ذلك الحني ،كانت الواليات املتحدة تستورد  13مليون برميل يوم ًيا ،والصني
فاعل ً
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 3ماليني برميل .وتأ َّكد االتجاه نحو االرتفاع الحاد يف األسعار ،وتخ َّلت أوبك عن فكرة النطاق السعري
البالغ  28-22دوال ًرا أمريك ًّيا؛ إذ ما كان الرتفاع األسعار تأثري يف حيوية النمو االقتصادي العاملي.
استمر االرتفاع يف األسعار ،عىل اعتبار أن الطلب كان يتغ َّذى عىل النمو يف الدول الناشئة الذي يبدو أنه
مل يث ِّبطه مستوى األسعار .وهكذا بلغنا سع ًرا فلك ًّيا هو  147دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل يف متوز /يوليو .2008
وميكن القول إن هذا السعر البالغ االرتفاع ُف ّس جزئ ًّيا بسبب ظاهرة "االندفاع املايل" ،Financial rush
حيث أوضح بنك استثامري كبري ،يف حزيران /يونيو  ،2008أن سعر النفط سيصل إىل  150دوال ًرا
أمريك ًّيا خالل الشهر التايل (متوز /يوليو) ،بيد أن هذا السعر املرتفع مل َيدُ م؛ ألنه يف هذه اللحظة
بالذات ،بدأت األزمة االقتصادية الناجمة من أزمة الرهن العقاري ،وتس َّببت يف انهيار النمو االقتصادي
والطلب العاملي عىل املنتجات النفطية .وانهار سعر النفط إىل  25دوال ًرا أمريك ًّيا؛ ليعود يف األشهر األوىل
من عام  2009إىل االرتفاع ،مدفو ًعا مرة أخرى بجهود أوبك ،ليستقر يف نطاق سعري يرتاوح بني  80و100
دوالر أمرييك بني عا َمي  2009و .2014وخالل هذه الفرتةَ ،ع َّد معظم املتخصصني أننا بلغنا منطقة توازن
جديدة بني الحد األدىن للسعر وح ِّده األقىص ،وأن االختالفات يف األسعار تُح ِّددها أوبك إىل درجة ما.
يف نيسان /أبريل  ،2014وعىل خالف التوقعات كلها ،هوى السعر من  110إىل  50دوال ًرا أمريك ًّيا ،لنستقر
يف فرتة (طويلة؟) من األسعار املنخفضة ،يبدو لنا أنها متثِّل تغي ًريا بنيو ًّيا عمي ًقا يف سري عمل أسواق
النفط .وتتضافر عوامل عدة لرشح هذا التغيري:
رأسا عىل عقب بني عا َمي  2008و2015؛ بسبب الوصول غري املتوقع
انقلب الوضع الطاقي األمرييك ً
والهائل إلنتاج الغاز والنفط الصخريني .فخالل هذه الفرتة ،ارتفع إنتاج النفط من  6.8إىل  12.7مليون
برميل يف اليوم ،وارتفع إنتاج الغاز من  570إىل  767مليار مرت مكعب .وانتقلت الواليات املتحدة
من وضع مستورد هائل للنفط والغاز ،إىل وضع مص ِّد ٍر لهام ،وال س َّيام الغاز الطبيعي (التقليدي وغري
التقليدي) الذي يذهب إىل أوروبا وآسيا.
أكرب ثالثة منتجني /مص ِّدرين للنفط الخام حال ًّيا هم :الواليات املتحدة ( 12.7مليون برميل /يوم يف عام
 ،)2015واململكة العربية السعودية ( 12مليون برميل /يوم) ،وروسيا ( 10.9مليون برميل /يوم) .ومن
ثم ،فإن تنظيم العرض أكرث تعقي ًدا؛ ألن اإلنتاج األمرييك يوجد بني أيدي أكرث من  800رشكة كبرية وصغرية.
فقدت أوبك قد ًرا كب ًريا من قدرتها التنظيمية .بالفعل ،زادت الدول خارج أوبك ،مثل الواليات املتحدة
ً
وفضل عن ذلك ،زادت االنقسامات واملعا َرضات بني الدول األعضاء يف
وروسيا ،حصصها يف السوق.
املنظمة؛ فدول مثل فنزويال ونيجرييا والجزائر وإيران كانت ترغب يف أسعار أعىل ،بيد أن اململكة
العربية السعودية ما عادت تود أن تؤدي دورها بوصفها "منت ًِجا لتسوية السوق" Swing producer
عن طريق تعديل إنتاجها؛ فهي تريد الحفاظ عىل حصتها يف السوق ،حتى لو أدى ذلك إىل انزالق
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األسعار .فانخفاض األسعار يهدد التزامات ميزانيتها ،لكنها تحتفظ باحتياطيات مالية كبرية .وعالو ًة عىل
ذلك ،من شأن السعر املنخفض أن يكون له ،من وجهة النظر السعودية ،تأثري كابح لتط ُّور النفط
الصخري األمرييك .ومل يحدث هذا الكبح يف عام  2015إال عىل نحو هاميش ج ًّدا ،ألن صناعة النفط
األمريكية ،وإن عانت من ذلك ،فإنها حققت مكاسب إنتاجية هائلة يف إنتاج املحروقات غري التقليدية.
يف ترشين األول /أكتوبر  ،2016يف مؤمتر الجزائر حول الطاقة ،بدا أن إسرتاتيجية بعض دول أوبك،
التغي؛ إذ أدركت اململكة العربية السعودية أن األسعار
ً
خصوصا اململكة العربية السعودية ،آخذة يف ُّ
املنخفضة تهدد توازنها املايل ،من دون أن يكون لها تأثري ُيذ َكر يف اإلنتاج األمرييك من النفط غري
التغي الخجول من
التقليدي؛ ويبدو أنه تم ُّ
التوصل إىل اتفاق عىل مبدأ الحد من اإلنتاج .لكن لهذا ُّ
ًّ
مستقل متا ًما ،واإلنتاج الرويس يعتمد عىل قرار
أوبك تأث ًريا كب ًريا يف التوازن العاملي؛ فاإلنتاج األمرييك يظل
سيايس يبقى غامضً ا يف ما يتعلق بهذا االتفاق الجديد.
وهكذا ،ويف نهاية عام  ،2016ما زال تطور أسعار النفط موسو ًما بعدم اليقني .صحيح أنه تضاعف منذ
بداية العام (من  25إىل  50دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل) ،لكن هذا التغيري ال ُي َعد مؤرشًا إىل اتجاه .بالتأكيد،
سيقود هذا الخفض الكبري يف استثامرات التنقيب واإلنتاج يف جميع أنحاء العامل بالرضورة إىل اختناق
تعدد أوجه عدم اليقني ،سواء من
العرض ،لكن تأريخ هذه الظاهرة صعب ،ألن هذا يعود بنا إىل ُّ
جانب الطلب (الصني والهند) ،أو من جانب العرض (الحساسية إزاء أسعار املحروقات غري التقليدية،
واالضطرابات السياسية واألحداث املناخية والحوادث)؛ والقامئة طويلة ،وتغطي عوامل مختلفة
ج ًّدا؛ مثل رشوط عودة إيران وليبيا إىل السوق ،واالضطرابات السياسية واالجتامعية يف البلدان التي
تعاين بقدر أكرث من انهيار األسعار ،واألحداث غري املتو َّقعة؛ مثل حرائق مقاطعة ألربتا الكندية يف
أيار /مايو  .2016وينبغي لنا أن نحتفظ يف ذاكرتنا بهذه الجملة ملارغريت تاترش" :غري املتوقع يقع"
 .The unexpected happensومن ثم ،ميكننا القول إن تطور سعر النفط َينتج من عدد كبري ج ًّدا من
العوامل التي تح ِّدد توازن العرض والطلب ،يف نهاية املطاف .ومع ذلك ،ميكننا القول إن االنخفاض الحاد
ج ًّدا يف االستثامرات خالل عامي  2016-2015سيؤدي ً
حتم إىل زيادة كبرية يف األسعار.

ثان ًيا :الغاز الطبيعي
عندما نتحدث اليوم عن الغاز الطبيعي ،نأخذ يف الحسبان الغاز التقليدي والغاز غري التقليدي ،أي
الغاز الصخري .وأصبح هذا النوع األخري الذي تم تطويره باألساس يف الواليات املتحدة منذ تسعينيات
القرن املايضًّ ،
مهم للغاية؛ بسبب الكميات املن َتجة ،وبروز الصادرات األمريكية .ويف باقي العامل ،توجد
مهمة من الغاز الصخري ،يف الصني واألرجنتني والجزائر وأسرتاليا عىل وجه الخصوص .ومن
احتياطيات َّ
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املتوقع إنتاج كميات كبرية يف الصني واألرجنتني ،لكن من غري املحتمل أن تهتز سوق الغاز بقوة بسبب
ذلك ،عىل عكس اإلنتاج األمرييك.
ُقسم تقليد ًّيا ثالث مناطق جغرافية :سوق أمريكا الشاملية التي تراجعت
كانت سوق الغاز العاملية ت َّ
فيها األسعار بشدة بسبب وصول الغاز الصخري (من  11إىل  2.5دوالر أمرييك لكل وحدة حرارية
بريطانية(((؛ وسوق أوروبية تغذيها خطوط األنابيب من روسيا والرنويج والجزائر ومحطات الغاز
الطبيعي املسال LNG؛ وسوق آسيوية تستورد فيها اليابان والصني وكوريا الجنوبية وتايوان كميات
كبرية من الغاز الطبيعي املسال بسعر مرتفع .فهي إ ًذا ثالث مناطق جغرافية ،وثالثة مستويات لألسعار:
أسعار منخفضة للغاية يف أمريكا الشاملية ،وأسعار متوسطة يف أوروبا ،وأسعار مرتفعة يف آسيا.
بدأ هذا التقسيم الجغرايف يتغري؛ ويف عام  ،2016تقاربت مستويات األسعار بني آسيا وأوروبا .وهنا أيضً ا
نجد تضافر عوامل عدة ،لكنها تختلف عن تلك املتعلقة بالنفط .يف املايض ،كان الطلب عىل الغاز شديد
الدينامية يف الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية والتدفئة .ويف الواليات املتحدة األمريكية ،أدى وصول
الغاز الصخري الرخيص إىل إحالله محل الفحم يف توليد الكهرباء .وبدأ الفحم األمرييك الذي راح يحل
مكانه الغازُ ،يص َّدر إىل أوروبا؛ حيث اس ُتبدل بالغاز األكرث تكلفة يف إنتاج الكهرباء .واليوم ،يتنافس الغاز
الصخري األمرييك الذي ُيص َّدر إىل أوروبا مع الغاز املستورد من الرنويج وروسيا والجزائر .وعىل نطاق
أوسع ،نشهد تضاع ًفا يف وحدات إنتاج الغاز الطبيعي املسال .ووف ًقا لوكالة الطاقة الدولية ،ستنمو الطاقة
اإلنتاجية للغاز الطبيعي املسال بنسبة  45يف املئة بني عا َمي  2015و ،2021مع مجيء  90يف املئة منها
من الواليات املتحدة وأسرتاليا((( .وال بد من أن هذا األمر سيكون له تأثري تعزيزي للمنافسة ،وال س َّيام
يف أوروبا؛ حيث نجد اليوم "أسوا ًقا فورية"((( متطورة ج ًدا.
تضاعف
لدينا ،إ ًذا ،يف عام  2016سوق غاز غري متوازنة للغاية مع ٍ
عرض وفري ،وتنمو دول ًّيا من خالل ُ
وحدات التسييل ،وتوافر الغاز الرخيص .وينمو الطلب بوترية متواضعة بنسبة  1.5يف املئة سنو ًّيا حتى
حلول عام  ،2021وف ًقا لوكالة الطاقة الدولية .ومن شأن هذا أن يؤدي إىل بعض الضغوط عىل األسعار،
وإىل املزيد من املنا َفسة بني املو ِّردين .يظل هناك عامالن مجهوالن من شأنهام أن يقلبا الوضع الذي
رأسا عىل عقب ،هام التأثريات البيئية للغاز الصخري واحتامل فرض رضيبة كربون .أما
وصفناه للتو ً
مسألة تأثري إنتاج الغاز الصخري يف البيئة ،فتفاقمت يف أوروبا؛ حيث يبدو اليوم إنتاج الغاز الصخري
شبه مستحيل من وجهة نظر نفسية  -بيئية  -سياسية .ويف الواليات املتحدة ،حظرت واليات ،مثل
 3الوحدة الحرارية الربيطانية  BTUهي وحدة القيمة الحرارية التي ُيقاس بها الغاز الطبيعي.
4 AIE, Medium-Term Gas Market Report 2016: Market Analysis and Forecasts to 2021 (Paris: AIE/OCDE (Organisation
de coopération et de développement économiques, 2016).
" 5األسواق الفورية"  ،Spot marketsيف مقابل "األسواق اآلجلة"  Futures exchangeالتي كانت تهيمن تقليد ًيا عىل قطاع الطاقة.
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نيويورك ،التكسري الهيدرولييك .فهل ميكن ظاهرة الرفض هذه أن تنترش عىل نحو أكرب؟ إنه سؤال جدير
بطرحه ،لكنه بالغ التعقيد؛ ألن قضايا حامية البيئة يف الواليات املتحدة تتو َّقف عىل ترشيعات الوالية
أكرث مام تتوقف عىل اللوائح الفيدرالية .وأما مسألة رضيبة الكربون ،فمن شأنها استعادة ميزة نسبية
كربى بالنسبة إىل أقل أنواع الوقود األحفوري الكربى الثالثة تلوي ًثا .وسوف ندرس الح ًقا كيف ميكن أن
تنشأ مثل هذه الرضيبة.

ثالثًا :الفحم
تس َع أب ًدا للدفع إىل تطوير
يجري تطوير الوقود األحفوري األكرث تلوي ًثا من صناعة سلبية إىل حد ما ،مل ْ
منتجها بقوة؛ إذ تقوم عىل األسعار .ويف عام  ،2016كانت أرخص طريق ٍة إلنتاج الكهرباء من وجهة نظر
كثري من البلدان هي محطة الطاقة الحرارية التقليدية (أي املل ِّوثة) التي تعمل عىل الفحم املستو َرد .ومن
ثم ،فإن صناعة الفحم تتمتع مبرونة كبرية للتك ُّيف مع أسعار الطاقات املتنافسة .ورأينا ،عىل سبيل
املثال ،أن الفحم األمرييك املستو َرد يحل محل الغاز الطبيعي األعىل تكلفة يف أوروبا.
مع ذلك ،ع َّزز التحضري ملؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  COP21وعقده إدراك خطورة االحرتار
امللحة إىل مواجهته .وق َّرر كثري من املصارف واملستثمرين وصناديق التقاعد والرشكات
العاملي والحاجة َّ
واملنظامت الدولية الح َد عىل نحو حازم من مشاركتهم يف قطاع الفحم ،أو حتى وقفها .ومع ذلك ،إذا
نظرنا إىل تنبؤات رشكات النفط ،فإن حصة الفحم يف ميزان الطاقة العاملي تنخفض انخفاضً ا طفي ًفا ،لكنها
ستظل مع ذلك يف حدود  25يف املئة يف عام .2035
هل ميكننا أن نأمل ً
فحم نظي ًفا؟ يجري تطوير تقنيتني لهذا املرام :األوىل تتمثّل يف "محطات توليد الطاقة
فوق-الحرجة الفائقة"  Ultra-supercritical plantsالتي ُت َعد نجاعتها الحرارية أكرب بنسبة  45يف املئة،
وانبعاثاتها من غازات الدفيئة أقل بنسبة  30يف املئة؛ أما الثانية فهي احتجاز ثاين أكسيد الكربون
وتخزينه  .Carbon Capture and Sequestration, CCSويتم اليوم ُّ
التحكم يف هاتني التقنيتني جي ًدا،
بيد أن تكلفتهام تظل مرتفعة؛ فاحتجاز ثاين أكسيد الكربون وتخزينه ترتتَّب عليه مضاعفة التكلفة لكل
كيلوواط ساعي ،ويتط َّلب موقع تخزين قري ًبا مبا يكفي من وحدة اإلنتاج .وحينام نفكر يف الصني أو يف
الهند ،حيث تبلغ حصة الفحم يف ميزان الطاقة  67يف املئة و 54يف املئة عىل التوايل ،يصعب تخ ُّيل كيف
َ
التلوث الشديد املنبعث من الفحمُ .وأغلقت
ميكن لهاتني الدولتني أن تخ ِّفضا برسعة وعىل نحو ملحوظ
تم تعويض الحد من هذا اإلنتاج
يف الصني مناجم الفحم غري الفاعلة خالل عا َمي  2015و ،2016لكن ّ
ً
مفاعل نوو ًّيا بحلول عام  ،2030لكن حصة الطاقة
املحيل بالواردات .وستقوم الصني ببناء نحو 30
النووية يف ميزان الطاقة ستبقى أقل من  4يف املئة.

286

الكتـاب الثالث 2018 -
امجرت

املرجح أن تزداد رصامة ،بيد أنها تظل
من ثم ،يبقى الفحم "طاقة تطويق"((( .ويخضع تط ّورها لقيود من َّ
بالنسبة إىل بعض البلدان هي القطاع األقل تكلف ًة لتوليد الكهرباء .وميكن أن ينجم عن خصوصية الفحم
يغي من قواعد اللعبة،
هذه تأثري مبطئ لتح ُّول األنظمة الطاقية .ومن شأن إدخال رضيبة الكربون أن ِّ
مرجح يف الوقت الحايل.
بيد أن إرساءها يظل غري َّ

عا :أي طاقات يف املستقبل؟
راب ً
يقودنا التد ُّبر بشأن أسعار أنواع الوقود األحفوري الرئيسة الثالثة ،التي نُذ ِّكر بأنها متثل أكرث من
 80يف املئة من إجاميل استهالكنا للطاقة ،إىل التساؤل بشأن اآلفاق الطاقية العاملية يف سياق عام ي َّتسم
بارتفاع درجة حرارة األرض.
أنشأت الوكالة الدولية للطاقة أربعة سيناريوهات ميكن أن يتط َّور فيها االستهالك الطاقي وفق مسارات
سمى "العمل كاملعتاد" (وهو
مختلفة (الشكل  .)4فلنستحرض املسارات الثالثة الرئيسة :مسار ُي َّ
السيناريو االتجاهي) الذي متتد فيه االتجاهات الحالية؛ ومسار "السياسات الطاقية الجديدة" الذي
يقتيض إرساء سعر الكربون ،ومعايري أش ّد رصامة يف صناعة السيارات ،وإحراز تقدم كبري يف النجاعة
سمى مسار " 450جز ًءا يف املليون" ،وهو الذي يقتيض بذل جهد استثنايئ للحفاظ عىل
الطاقية؛ ثم ما ُي َّ
مستوى  450جز ًءا يف املليون يف ما يخص تركيز غازات الدفيئة يف الغالف الجوي .ووف ًقا لوكالة الطاقة
الدولية ،هذا هو السيناريو الذي يحد من ظاهرة االحتباس الحراري إىل أقل من درجتني مئويتني بحلول
نهاية هذا القرن ،وهو الهدف الذي ُأعلِن عنه يف مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  .COP21ففي
هذا السيناريو ،يتم تقليل الكثافة الطاقية وكثافة الكربون يف النظام االقتصادي العاملي بقدر كبري .وعىل
العكس من ذلك ،فإن السيناريو االتجاهي غري قابل لالستدامة بالنسبة إىل كوكب األرض بسبب مستوى
االحرتار العاملي غري املقبول.
بالنظر إىل السيناريوهات التي ط َّورتها رشكات النفط الكربى ،نرى أننا نسري باألحرى يف املسار االتجاهي،
مع تزايد االستهالك الطاقي العاملي ،وتزايد انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وتظل بنية ميزان الطاقة
العاملي تغطيها بنسبة  80يف املئة الطاقات األحفورية الرئيسة الثالث :النفط والغاز والفحم ،مع اإلشارة
إىل أن الغاز الطبيعي يحتل املرتبة الثانية عىل حساب الفحم (الشكل  .)5ويقود هذا التطور إىل زيادة
يف درجة حرارة الكوكب أعىل بكثري من درجتني مئويتني ،وإىل تفاقم كبري لألرضار املناخية نتيجة لذلك.
6

تسدُّ "طاقة التطويق" الفجوة بني االستهالك الكيل واإلنتاج األصيل من الطاقة النووية واملتجدَّدة.
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الشكل ()4
انبعاثات الكربون وف ًقا لسيناريوهات الوكالة الدولية للطاقة (مبليارات األطنان من ثاين أكسيد الكربون)

املصدر:
AIE, Energy Outlook 2016.

الشكل ()5
حصة الطاقات األولية العاملية (( )2035-1965بالنسبة املئوية)

املصدر.Ibid :
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يوضِّ ح تنوع هذه السيناريوهات أن أبواب املستقبل الطاقي للكوكب األريض ال تزال مرشعة ،غري أنها
من املرجح أن تغ َلق تدريج ًّيا مع تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري؛ فالسيناريو " 450جز ًءا يف املليون"
بوضوح نجاح انتقال طاقي عاملي يقتيض خفضً ا سياس ًّيا استباق ًّيا النبعاثات غازات االحتباس
يصادف
ٍ
الحراري .وتتضمن السيناريوهات األخرى تك ُّيفات صعبة ومتباينة مع تأثريات االحرتار العاملي .أما
البنية العامة مليزان الطاقة ،فتعمل تدريج ًّيا عىل إدماج بعض االتجاهات الرئيسة؛ تراجع الفحم والنفط
وتطوير الطاقات املتج ِّددة والتقدم يف النجاعة الطاقية والذكاء الطاقي .وما وراء هذه املالحظات العامة
توجه هذه التطورات املتوقعة نحو األعىل
يبدو من املفيد أن نتساءل عن العوامل املختلفة التي ميكن أن ِّ
("سيناريو العمل كاملعتاد") أو نحو األسفل ("سيناريو  450جز ًءا يف املليون") .وميكننا أن نذكر من بينها
أربعة عوامل :قيود املوارد ،وتص ُّلب البنى القامئة ،والوعي بخطورة االحرتار العاملي ،والسياسات الطاقية.

خامسا :عوامل التطور
ً
 .1املوارد الطاقية

تعب عن فكرة أن املوارد النفطية محدودة
سادت لفرتة طويلة نظرية "ذروة النفط" ،وهي التي كانت ِّ
ماد ًّيا (وهذا صحيح) ،وأنه سيأيت زمن يصل فيه إنتاج النفط إىل الحد األقىص ،ليبدأ يف االنخفاض عقب
صحيحا ،بيد أن تاريخ "الذروة" ُأرجئ بعي ًدا إىل األمام .فاملوارد الطاقية (النفط
ذلك .ويظل هذا التطور
ً
والغاز والفحم) وفرية؛ وتضاعفت بإنتاج املوارد الطاقية غري التقليدية .وبالتأكيد ،سيكون لزا ًما استكشاف
منتجات جديدة وتطويرها ،وسينتج من ذلك يف الغالب زيادة يف األسعار .ومن شأن هذا أن يؤدي
إىل "ذروة الطلب"  ،Peak demandأي انخفاض يف الطلب مرتبط باألسعار .بيد أن هذه "الذروة" ال
عالقة لها بـ "ذروة النفط" .ومن ثم ،ميكننا القول يف الوقت الراهن إن توافر املوارد ليس َ
عامل تغيري
للنظام الطاقي العاملي ،بل إن من شأنه أن يعزز "سيناريو العمل كاملعتاد".
 .2تصلُّب البنى القامئة

قادنا اعتامدنا التاريخي عىل الوقود األحفوري إىل إنشاء بنى تحتية ضخمة تنقل الطاقة من الحقول
إىل املستهلك النهايئ :أنابيب النفط والغاز وناقالت النفط وسفن الشحن وناقالت الغاز الطبيعي املسال
واملصايف ومحطات الخدمة ،وبالرتافق مع هذه البنى التحتية كلها ،أسطول عاملي مك َّون من أكرث من
مليار سيارة يعرف من ًوا مستم ًرا .لذا ،فإن وجود هذه البنية التحتية الضخمة يجعل أي تعديل عميق
للنظام الطاقي أكرث صعوبة وبطئًا.

هييلافوش يرام-نوج
اًدغ ةقاطلا راعسأ

289

 .3الوعي بخطورة االحتباس الحراري

كام أوضحنا منذ البداية ،مثَّل االحرتار العاملي يف اآلن ذاته يقي ًنا ومصد ًرا لعدم اليقني .فاالحرتار مثبت
علم ًّيا ،وهو بذلك يقني .ونحن نعلم أنه ستكون له تأثريات مك ِّلفة اقتصاد ًّيا واجتامع ًّيا وسياس ًّيا ،بالنسبة
إىل بعض املناطق .ومع ذلك ،وهذا هو مجال عدم اليقني ،فمن املستحيل تحديد موقع هذه األحداث
وموعدها وحجمها ،وتكلفتها مسب ًقا .وستظهر يف صورة عواصف وفيضانات وجفاف وموجات حرارة
وتدهور لألرايض واإلنتاجية الزراعية ،وتدمري للتن ُّوع البيولوجي .ومن وجهة النظر االجتامعية والسياسية،
ميكن أن يؤدي ذلك إىل نزاعات حدودية ورصاعات من أجل مت ُّلك الطاقة واملياه واألرايض ،وموجات من
الهجرة القرسية واضطرابات سياسية.
رسع هذه األحداث تزايد الوعي بخطورة االحرتار العاملي ،وتح ِّفز بعض املجتمعات السكانية
سوف ُت ِّ
عىل مامرسة الضغوط عىل حكوماتهم للعمل بحزم أكرب ملصلحة االنتقال الطاقي؛ وذلك لحامية أنفسهم
(التك ُّيف) ،ولتعزيز أنظمة أقل كثافة من الكربون يف اآلن ذاته .ومع ذلك ،تبقى الطريق طويلة قبل أن
يقود هذا الوعي إىل تنظيم عاملي ملزم.
 .4السياسات الطاقية

منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  COP21والتصديق عىل اتفاقية باريس ،أولت السياسات
الطاقية مزي ًدا من االعتبار ملكافحة ظاهرة االحتباس الحراري .وتشمل التدابري التي ميكن أن تتخذها
ُّ
التحكمي من االنبعاثات ،وإرساء رضيبة الكربون والحوافز عىل النجاعة الطاقية،
الحكومات الح ّد
وتطوير الطاقات املتج ِّددة والطاقة النووية ،وإعادة تنظيم البنى القامئة والسلوك .فلنعد بتفصيل أكرب
إىل بعض هذه العنارص:
أ -الحد من االنبعاثات

تبدو االلتزامات التي تع َّهدت بها نحو  150دولة للح ِّد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة مبوجب اتفاقية
باريس خ ًربا جي ًدا ،بيد أنه ينبغي لنا فهمها عىل أنها نسبية؛ فمجموع االلتزامات ،عىل افرتاض أنه
سيجري الوفاء بها ،ال ُينهي االتجاه الحايل لزيادة االنبعاثات واالحرتار العاملي .لذا ،ميكننا أن نتص َّور أن
عىل الرغم من التح ُّوالت البطيئة املذكورة يف هذه الدراسة ،سيظل النظام الطاقي يف عام  2050مد ِّم ًرا
للغاية ،وسيبقى ارتفاع درجات الحرارة مقل ًقا ج ًّدا .ومتنحنا نتيجة االنتخابات الرئاسية األمريكية إشارة
جديدة :اإلغراء الكبري ،بالنسبة إىل بعض الدول ،بعدم احرتام التزاماتها.
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ب -إرساء رضيبة كربون دولية

وف ًقا لألغلبية العظمى من االقتصاديني ،من شأن فرض رضيبة كربون دولية عىل مستوى عالٍ (بنحو
 60يورو لكل طن كربون) ،أن يكون تدب ًريا فا ّع ًل لتوجيه االستثامرات نحو تكنولوجيات أقل كثافة يف
استخدام الكربون ،وترسيع عملية االنتقال الطاقي .ومن شأن ذلك أن يكون وسيلة لـ "استيعاب التأثريات
الجانبية املضاعفة" ،أي متويل الحلول ذات التكاليف االجتامعية الناجمة عن الطاقات املل ِّوثة .بيد أن
ً
مستحيل من الناحية السياسية .والواقع أن يف وسعنا أن نتص َّور أن بعض
مثل هذا القرار الدويل يبدو
البلدان وبعض املناطق س ُيط ِّبق تدريج ًّيا رضائب الكربون .فهل يسعنا أن نأمل ،يف نهاية املطاف ،توحي ًدا
لهذه الرضائب؟ يبدو األمر مستبع ًدا متا ًما يف املديني القصري واملتوسط.
ج -تطوير الطاقات املتجددة

يندرج تطوير الطاقات املتج ِّددة ضمن سري التاريخ ،لكنه يختلف كث ًريا وف ًقا للبلدان والسياسات
الطاقية .يف أوروبا ،تم تحديد هدف لعام 2030؛ فبحلول ذلك التاريخ ،ينبغي للطاقات املتج ِّددة (طاقة
الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة املائية) أن متثّل ما نسبته  27يف املئة من ميزان
الطاقة .ويرتبط هذا التطور التاريخي ملصادر الطاقة املتج ِّددة بعامل رئيس ،هو الخفض املستمر الذي
ال رجعة فيه لتكاليفها .ووف ًقا لوكالة الطاقة الدولية ،انخفض سعر األلواح الشمسية بنسبة  70يف املئة
بني عامي  2010و ،2015وانخفض مر ًة أخرى بنسبة  15يف املئة يف عام  .2016وتشري أحدث العقود
املو َّقعة إىل سعر أقل مبقدار  3سنتات يورو لكل كيلوواط ساعي .ومع ذلك ،فإننا نعلم أن الخلل الرئيس
يف الرياح والطاقة الشمسية هو ُّ
تقطعها .وميكن التغلب عىل هذه الثغرة بالتخزين .ويبدو من املرجح
ج ًّدا أن تكلفة تكنولوجيات التخزين املختلفة ستخضع هي أيضً ا النخفاض مستمر وال رجعة فيه؛ ففي
أملانيا ،تقود احتامالت إلغاء تعريفات االسرتداد بالنسبة إىل الكهرباء املتج ِّددة إىل ارتفاع الطلب عىل
التخزين وانخفاض تكلفته.
د -الطاقة النووية

متثِّل الطاقة النووية نحو  5يف املئة من االستهالك العاملي للطاقة األولية .ويعتمد تطويرها بقدر
كبري عىل السياسات الطاقية .وستواصل دول كثرية (الصني والهند وروسيا وبريطانيا ودول الرشق
األوسط) تطوير برامجها النووية .وس ُتبنى عرشات من الوحدات الجديدة .ومع ذلك ،تشري خصوصيات
هذه الصناعة إىل أن مساهمتها اإلجاملية لن تزيد قط .فبالفعلُ ،يه ِّدد الكثري من أوجه عدم اليقني
خصوصا حينام نأخذ يف الحسبان تفكيك املرافق
تط ّور تكلفتها ،وسالمتها ،وتعقيد أطرها التنظيمية،
ً
وتخزين النفايات املش َّعة.
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ه -الالمركزية الطاقية

يف كل مكان يف العامل ،نشهد بعض الالمركزية يف ما يخص اإلشكاالت الطاقية .فالجامعات املحلية
واملدن تعطي أولوية جديدة لثنايئ "الطاقة  -املناخ" .ويتعلق األمر باهتامم واسع؛ ألنه يشمل
إنتاج الطاقة واستخدامها ،إىل جانب جودة الهواء واملاء والنقل وإعادة تدوير النفايات والتخطيط
العمراين والتخطيط الحرضي ،وكذلك أمناط التنظيم االقتصادي ،حيث ُت َنح األولوية للمنتجات املحلية
واالقتصاد الدائري .وكخيطٍ رابط ،نجد إ ًذا أنظمة طاقية المركزية عىل نحو أكرب ،وأكرث ذكا ًء ،وأكرث
تحل هذه األنظمة َّ
وأقل تلوي ًثا .لن َّ
نجاعةَّ ،
محل األنظمة القامئة ،لكنها ستك ِّملها وتع ِّدلها .وهذه
وع ّب عنها بوضوح لدى انعقاد مؤمت َري األمم املتحدة للتغري املناخي
املقاربة املحلية جديدة متا ًماُ ،
يف عا َمي  2015و ،2016حينام أكدت املنظامت غري الحكومية عزمها عىل العمل للح ِّد من ظاهرة
االحتباس الحراري .وهو ما يؤدي مبارش ًة إىل تنويع أكرب يف األنظمة الطاقية ،وغال ًبا ما يشجع
عىل التجريب واالبتكار.

خامتة
تقودنا هذه املناقشة العامة ألسعار الطاقة واألنظمة الطاقية إىل استنتاجات جديدة إىل حد ما .إذ
ال ميكن أح ًدا أن يقول ،يف رأينا ،ماذا سيكون سعر النفط والغاز والفحم يف األعوام املقبلة ،غري أن
العامل قد رشع يف مرحلة انتقال طاقي .ويختلف هذا االنتقال من بلد إىل آخر .وهو يتميز بتنوع
متنا ٍم :كربون أقل ،ومزيد من النجاعة والذكاء .وهذا التنويع مستقل بعض اليشء عن األسعار؛
ألن الشواغل املتعلقة بالتنمية املستدامة والحفاظ عىل البيئة ،تفوق جزئ ًّيا الحساب االقتصادي
ً
وفضل عن ذلك ،من املس َّلم به ضم ًنا إىل حد ما أن تكاليف
يف محيط موسوم بشدة بعدم اليقني.
الطاقات املتج ِّددة والتخزين ستنخفض ً
ً
مقبول ،وضمن ًّيا
حتم وعىل نحو ال رجعة فيه .كذلك ،أصبح
أيضً ا ،أن تكاليف تأثريات االحرتار العاملي ستزداد عىل نحو حتمي .ومن الناحية االقتصاديةً ،
عاجل
أم ً
آجل ،سيتم استيعاب هذه التأثريات املناخية الجانبية املضاعفة ،أي دفع مثنها ،رمبا بفرض
رضائب عىل الكربون.
موجه وال يتج َّزأ عن
مثة اتجاهات قوية تُح ِّدد شكل تطور األنظمة الطاقية يف املستقبل .وهذا التطور َّ
سري التاريخ ،لكن من الصعب للغاية تخمني إيقاعه؛ إذ تبقى رسعة التغيري موسومة بعدم اليقني .ويف
هذه اللحظة ،تظل التغيريات بطيئة ،وتجري عىل الهامش ،بيد أن األنظمة الطاقية تتغري تدريج ًّيا :فهي
المركزية بقدر أكرث ،وأكرث ذكا ًء ،وأكرث تن ّو ًعا ،وعىل املدى الطويل ،ذات كثافة كربونية أقل.
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