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املوارد الطاقية

ندرة أم وفرة يف املستقبل؟
Energetic resources

Shortage or overabundance?*

وأن سعره بلغ
،نقصا وشيكً ا يف النفط قبل أقل من عرش سنوات
 توقَّ ع كثري من الخرباء:ملخص
ً
ّ
ً
 ومل نعد نتحدث،ملحوظا منذئذ
انخفاضا
 انخفض سعر النفط، لكن،ذروته خالل العامني املاضيني
ً
 يوضح سيسيل ديسوين وإيريك فيدالون أنه ال ينبغي النظر يف مسائل ندرة املوارد.عن الندرة
 ولكن، من جهة االحتياطيات املتاحة فحسب، أو وفْ رتها،عموما
 وجميع املوارد الطبيعية،الطاقية
ً
، من جهة القيود املتأتية من تأثري استهالكها يف البيئة (تدهور البيئة، وعىل نحو متزايد،أيضا
ً
 ويؤكدان أنه ينبغي أخذ اتجاهني يف االعتبار يف سبيل.) إلخ... واالحتباس الحراري،والتلوث
، الجمود القوي لألنظمة الطاقية:اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف السنوات القادمة
.واالستبداالت املمكنة عرب أنظمة الطاقة البديلة
. االستدامة، التغري املناخي، وفرة الطاقة، أسعار املحروقات، ندرة النفط:كلامت مفتاحية
Abstract: Whereas many experts predicted an imminent decrease in hydrocarbons
before the end of the decade and prices reaching record highs, the cost of oil has fallen
appreciably over the last two years and talk of shortage has almost disappeared. For
Désaunay & Vidalenc, these questions of dearth or abundance of energy resources —
and more broadly, of all natural resources— are not solely to be examined in terms of
available resources, but also, increasingly, in terms of the constraints resulting from their
impact on the environment (environmental degradation, pollution, global warming,
and others). They confirm that two trends should be considered in order to achieve a
sustainable management of natural resources in the coming years: the very great inertia
of energy systems and the potential substitution with alternative energy systems.
Keywords: Oil scarcity, Hydrocarbons prices, Abundance of energy, Climate change,
Sustainability.

* Cécile Désaunay & Éric Vidalenc, "Ressources naturelles : pénurie ou surabondance?" Futuribles, no.
415 (Novembre/ Décembre 2016), pp. 25-36
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مقدمة
عىل خلفية االنهيار األخري يف أسعار النفط الذي كان أكرث ح َّدة من ارتفاعها يف بداية األلفية الثالثة ،ميثّل
طرح مسألة تزايد ندرة املوارد الطاقية تحد ًيا شدي ًدا؛ فبني أولئك الذين يعتقدون أن جميع املوارد قابلة
لالستبدال فيام بينها ،وأن األسواق قادرة عىل إرسال إشارات واضحة ،وأولئك الذين يرون أن مخزون
املوارد محدود ونهايئ ،رمبا تقع الحقيقة يف سياق من التو ّترات والتكيفات املستمرة.
وإذا كانت مسألة توافر املوارد تُط َرح دا ًمئا بصيغة ديناميكية (وال سيام فيام يتعلق بالتكنولوجيا،
ومبستوى األسعار ...إلخ) ،فرمبا ،ينبغي النظر بجدية أكرب عىل مستوى نهاية السلسلة ،حيث توجد ُعقد
أو عتبات ال ينبغي تجاوزها ،وحيث يرتاكم ما يرتبط باستغالل املوارد واستهالكها من تأثريات جانبية
مضا َعفة ،ونفايات ،وتلوث.
وهذا هو ما يقوم به "نادي روما" منذ أربعني سنة ،أو ما تقوم به أحدث منشورات ويل ستيفن يف أرقى
املجالت العلمية يف العامل (نيترش  Natureوساينس  ،((()Scienceمن خالل تحديد عتبات أو حدود
عب عنه بيري نويل جريو بطريقة استفزازية بعض اليشء بتعبري "نُدرة املوارد أم
الستهالكنا .وهذا هو ما ُي ِّ
نفاد النفايات؟"(((؛ ألن املؤكد أن تهديدات تدهور جودة املوارد والبيئة التي تأويها ،أقوى وأقرب من
تلك التي تنتج من نقص املوارد.

أول :القضايا الرئيسة
ً
منو غري مستدام يف استهالك املوارد

تستهلك البرشية املزيد من املوارد الطبيعية عىل نح ٍو مستمر؛ فام بني عامي  1980و ،2013ارتفع
املحصلة يف العامل بنسبة  132يف املئة ،من  36إىل  85مليار
إجاميل حجم املوارد املادية املستخ َرجة أو
َّ
طن((( .ومنذ عرش سنوات ،تَسا َرع االستهالك العاملي ،مدفو ًعا بشكل رئيس من البلدان النامية.
1 Will Steffen et al., "Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet," Science, vol.
347, no. 6223 (February 13, 2015); Johan Rockström et al., "A Safe Operating Space for Humanity," Nature, vol. 461
(September 2009), pp. 472-475.
2 Pierre-Noël Giraud, "Ressources ou poubelles ?" Le Débat, no. 182 (novembre-décembre 2014), pp. 165-176.
خصوصا ،بيانات "معهد أبحاث أوروبا املستدامة"  ،SERIوهو مؤسسة أوروبية للعصف الفكري  Think-tankمعرتف بها يف
 3انظر
ً
قضايا التنمية املستدامة:
;"Global Material Extraction by Material Category, 1980-2013," MaterialFlows, accessed on 5/9/2016, at: https://goo.gl/sghq7C
وانظر أيضً ا :بيانات "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية":
OCDE, Productivité des ressources dans les pays du G8 et de l'OCDE, Rapport établi dans le cadre du Plan d'action 3R
de Kobe (Paris: OCDE, 2011); OCDE, "Green Growth Indicators," accessed on 5/9/2016, at: https://goo.gl/QRg1Cc
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الشكل ()1
استخراج املوارد املادية يف العامل( 2013-1980 ،مبليارات األطنان)

املصدر:
"Global Material Extraction, GDP and Material Intensity, 1980-2013," Material Flows, accessed on
5/9/2016, at: https://goo.gl/XtFPS9

عمو ًما ،ميكننا التمييز ،من بني هذه املوارد الطبيعية ،بني أربع فئات" :الكتلة الحيوية" Biomass
(الطعام والخشب) ،وهي التي تتمثَّل يف املوارد املتج ِّددة ،والوقود األحفوري ،والفل َّزات ،واملعادن
(املعادن الصناعية ومعادن البناء) التي هي موارد غري متج ِّددة.
ما زالت الكتلة الحيوية متثِّل الغالبية العظمى من املوارد املستخرجة يف العامل ،مع نحو  30إىل
 35يف املئة من املجموع؛ ولكن هذه النسبة قد انخفضت تقري ًبا إىل النصف خالل ثالثني عا ًما .ومبوازاة
ذلك ،تضاعفت حصة املوارد غري املتج ّددة؛ فوف ًقا لألرقام الصادرة عن معهد بحوث أوروبا املستدامة
 ،Sustainable Europe Research Institute, SERIوصلت الزيادة إىل نسبة  240يف املئة بالنسبة إىل
املعادن الصناعية ومعادن البناء ،مقابل  61يف املئة بالنسبة إىل الكتلة الحيوية.
وتنبغي اإلشارة إىل ِّ
مؤش آخر ،عىل الرغم من طبيعته املثرية للجدل ،والتبسيطية للغاية بال شك،
وهو "البصمة البيئية" Ecological footprint؛ إذ تقيس املنظمة غري الحكومية العاملية "شبكة
البصمة العاملية"  Global Footprint Networkوالصندوق العاملي للطبيعة  WWFالبصمة البيئية
للكوكب األريض كل عام((( ،أي استهالكه املوارد الزراعية ،والغابوية ،والبحرية ،إضافة إىل انبعاثاته
 4بشأن حدود البصمة البيئية ،انظر:
Isabelle Blanc et al., "L'empreinte écologique: Un indicateur ambigu," Futuribles, no. 334 (octobre 2007), pp. 5-24.
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من الكربون .ومن ثم ،فإنهم يحسبون ،سنو ًّيا ،التاريخ الذي سيتجاوز انطال ًقا منه استهالك البرشية
املوارد قدرة كوكب األرض عىل تجديدها واستيعاب التأثريات الجانبية املضاعفة التي و َّلدها هذا
االستهالك .والحال هذه ،يتق َّدم "يوم التجاوز" الذي ستعيش البرشية انطال ًقا منه بال َّدين ،كل سنة وبال
هوادة؛ فقد تم بلوغه يف  8آب /أغسطس  ،2016يف مقابل نهاية أيلول /سبتمرب .(((2000
وبحلول عام  ،2030وإذا استمر منو االستهالك الحايل ،فقد يصل استخراج البرشية املوارد الطبيعية إىل 100
مليار طن .ويفرتض هذا النمو ،وف ًقا ملعهد بحوث أوروبا املستدامة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة" ،UNEP
أن تكون املوارد الطبيعية املتاحة كافية لتلبية هذا الطلب املتزايد ،وأن تظل التأثريات الجانبية املضا َعفة التي
يولِّدها االستهالك العاملي تحت السيطرة عىل الصعيد العاملي؛ وهام افرتاضان مشكوك فيهام وف ًقا لهاتني
املنظمتني .عىل سبيل املثال ،سيصبح توافر بعض هذه املعادن ،عىل غرار بعض املعادن األرضية النادرة(((،
هو الرهان الرئيس يف غضون سنوات قليلة .وبالفعل ،حتى لو كانت االحتياطيات كافية ،فيمكن أن تنشأ
توترات متصلة بعاملني أساسيني؛ أولهام عامل التعقيد والتكلفة املتزايدين الستغالل الحقول ،وثانيهام العامل
الجيوسيايس ،وال س َّيام كون الصني توفر اليوم  90يف املئة من اإلنتاج العاملي من املعادن األرضية النادرة.
ومن شأن هذه التوترات كبح تطوير بعض القطاعات ،مثل قطاع الطاقات املتجددة (انظر البدائل املمكنة
بالنسبة إىل الطاقات البديلة) .ومن ثم ،ووف ًقا للعامل الجيولوجي دومينيك غويوين" ،يستلزم توفري كيلواط
ساعي من الطاقة الكهربائية من خالل عنفة رياح أرضية نحو  10أضعاف الخرسانة والفوالذ املستخد َمني
إلنتاجه من خالل محطة حرارية تعمل باملاء أو بالفحم ،و 20ضع ًفا من النحاس واأللومنيوم"((( .وباملثل،
فجر إنتاج البطاريات لألجهزة اإللكرتونية ،والسيارات الكهربائية ،وغريها ،الطلب العاملي عىل الليثيوم.
فقد َّ
أي سعر للطاقة؟

استغالل حقول جديدة غري تقليدية ،أو تباطؤ النشاط االقتصادي العاملي ،أو الخالف بني الدول املنتجة ،أو
إسرتاتيجيات الحفاظ عىل الحصص السوقية والريع ،أو تنمية بدائل (املحروقات غري التقليدية ،أو "تسييل
الفحم"  ،CTLأو "تسييل الغاز"  ،)GTLهي جميعها عوامل أدت إىل الصدمة االرتدادية الراهنة التي
انهارت بسببها أسعار النفط بعد بلوغها َ
ذروت عا َمي  2008و 2011املقدرة بـ 130دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل.
5 Cf. "Lundi 8 août, jour du dépassement global," communiqué de presse (12 juillet 2016), accessed on 5/9/2016, at:
https://goo.gl/ULYPtP
عنرصا كيميائ ًّيا يف الجدول الدوري .أطلق عليها تسمية
" 6املعادن األرضية النادرة"  ،Rare-earth element, REEمجموعة من 17
ً
"نادرة" بسبب قلة األماكن التي كانت تستخرج منها ساب ًقا ،وقد أصبحت تحتل دو ًرا متزايد األهمية يف التقنيات الحديثة عىل مدار السنوات
املاضية؛ إذ تُستخدَم يف تصنيع النواقل الفائقة  ،Superconductivityكام تدخل يف صناعة مكونات السيارات الكهربائية الهجينة (البطاريات
واملغانط) ،كام تُستخدَم يف اإللكرتونيات الضوئية.
7 Béatrice Madeline, "La ruée vers les métaux," Le Monde Économie (12 septembre 2016).
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فهل سينجم عن ذلك استدامة هذا االتجاه(((؟ عىل املدى القصري ،أي خالل السنوات القليلة املقبلة،
من شأن عامل واحد من بني هذه العوامل زعزعة استقرار السوق ،وخلق طفرة أو انخفاض حا ٍّد يف
األسعار؛ فمواءمة العرض والطلب هي نتيجة لتوازن هش من شأن األحداث الجيوسياسية أن تخل
به عىل نح ٍو أرسع من االضطرابات يف نظم الطاقة القامئة بشكل كبري عىل القصور الذايت (انظر أدناه
القصور الذايت يف نظم الطاقة).
ولكن ً
بدل من الرتكيز حرص ًّيا عىل النفط ،عىل املدى الطويل ،أي يف أفق عام  ،2050فام ينبغي لنا النظر
فيه هو مجموع الوقود األحفوري بالكامل .بالفعل ،ال سيام يف ما يخص مجال النقل ،نجد أن محطات
تسييل الغاز  ،GTLأو تسييل الفحم  ،CTLوكهربة التنقل ،تتمتع بقابلية كلية تقري ًبا لالستبدال.
ومن ثم ،فإن االحتياطيات التي ينبغي أخذها يف االعتبار ،وال س َّيام احتياطيات الفحم ،هائلة .وهي،
عىل أي حال ،كبرية ج ًّدا فيام يتعلق بقضية الرهان املناخي ،وما ميكن أن يستوعبه الغالف الجوي بال
رضر كبري(((؛ ألنه يجب أن نرتك تحت األرض نحو  30يف املئة من احتياطيات النفط ،و 50يف املئة من
احتياطيات الغاز ،و 80يف املئة من احتياطيات الفحم ،إذا كنا نود أال نتجاوز هدف احتباس حراري ال
يتجاوز درجتني مئويتني بحلول نهاية القرن (مقارنة باملستوى ما قبل الصناعي) .ولذلك فلن نواجه
ندرة عاملية ،ولكننا سنواجه مشكالت يف التدفقات أو االختناقات وف ًقا للتوترات الجيوسياسية أو لنقص
االستثامر يف االستغالل الجديد للحقول.
أضف إىل ذلك أنه إذا التزم العامل ،مع التنفيذ الفعيل التفاق باريس الذي أعقب "مؤمتر األمم املتحدة
للتغري املناخي عام  ،COP21 "2015باالنرصاف عن الطاقات األحفورية ،مع طلب يرتاجع ،فإن سعر
الطاقات األحفورية ينبغي له أن ينخفض ،ال محالة ،يف نهاية املطاف.
وأخ ًريا ،فإن القدرة التنافسية الجديدة ملصادر الطاقة املتجددة( ((1تجعلها الوجهة األوىل لالستثامرات يف
قطاع الكهرباء منذ اليوم ،ولكن ليس بعدُ يف القطاعات األخرى (التن ُّقل ،والحرارة ...إلخ).
وعىل اعتبار أن "عدم استمرارية" الخيارات والحلول التكنولوجية البديلة هو باألحرى القاعدة ،فإن
الصدمات والتوترات ستكون يف الغالب هي السمة االعتيادية لعامل الطاقة يف العقود القادمة .بيد أنه
"8 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.
9 Christophe McGlade & Paul Ekins, "The Geographical Distribution of Fossil Fuels Unused when Limiting Global
Warming to 2 °C," Nature, vol. 517, no. 7533 (8 janvier 2015), pp. 187-190.
10 Cf. International Renewable Energy Agency, Renewable Power Generation Costs in 2014, Rapport de l'IRENA
(Abou Dabi: IRENA, 2015), accessed on 23/9/2016, at: https://goo.gl/ZG31A9
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الشكل ()2
املوارد النفطية املتبقية وتكاليف اإلنتاج

املصدر:
AIE, Resources to Reserves (Paris: AIE/OCDE, 2013).

من غري املرجح أن يحدث ارتفاع لألسعار عىل نحو مستدام ،ومستمر ،ومنتظم ،إال إذا تم تحديد سعر
للكربون بصورة منهجية.

ثان ًيا :النمو االقتصادي ومنو االستهالك املادي:
نحو ّ
فك ارتباط مطلق
ارتفع الناتج املحيل اإلجاميل العاملي (باألسعار الثابتة) ،بني عا َمي  1980و ،2013بنسبة  150يف املئة،
بينام منا عدد سكان العامل بنسبة  55يف املئة تقري ًبا ،ومنا استخراج املوارد بنسبة  130يف املئة ،وف ًقا
لـتقديرات معهد بحوث أوروبا املستدامة( .((1ميكن ،إ ًذا ،أن نلحظ ً
فصل نسب ًّيا بني النمو االقتصادي
"11 "Global Material Extraction, GDP and Material Intensity, 1980-2013.
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خصوصا بزيادة يف اإلنتاجية املادية (حجم الرثوة املن َتجة بالنسبة إىل كل
فس
ً
واستخراج املواد ،وهو ما ُي َّ
وحدة من املواد املسته َلكة) بنحو  40يف املئة ،وانخفاض يف الكثافة املادية (استهالك املواد الالزم إلنتاج
احتياجا إىل املوارد بنسبة
وحدة من الرثوة) بنحو الثلث خالل ثالثني عا ًما .يف عام  ،2000كان العامل أقل
ً
 20يف املئة منه يف عام  1980إلنتاج الكمية نفسها من الرثوات .ومع ذلك ،ومنذ السنوات العرش األخرية،
ازدادت الكثافة املادية من جديد عىل املستوى العاملي ،عىل اعتبار أن الجهود املبذولة يع ِّوضها السعي
نحو النمو االقتصادي ،وال س َّيام يف البلدان النامية.
ملواجهة هذا االتجاه ،تثري إمكانية الفصل املطلق بني النمو االقتصادي واستهالك املوارد اهتام ًما
متزاي ًدا .وميكن تص ُّور ثالث رافعات رئيسة لتحقيق هذا الفصل املطلق:
التقدم التكنولوجي

لقد أتاح التقدم التكنولوجي حتى اليوم إنتاج سلع وخدمات متض ِّمنة موارد َّ
أقل فأقل .ووف ًقا ملعهد
ماكينزي العاملي  ،MGIتستطيع التكنولوجيا توفري ما يعادل  3000مليار دوالر أمرييك من املوارد سنو ًّيا
بحلول عام  ((1(2030بتحسني نجاعة معالجة النفايات ،أو الحد من حجمها.
بيد أنه كث ًريا ما يجري تسليط الضوء عىل اإلمكانات الكامنة للتقدم التقني الستغالل موارد
جديدة .وبالفعل ،من الناحية النظرية ،يؤدي منو الطلب عىل مورد غري متج ِّدد إىل ارتفاع سعره ،فيجعل
مربحا.
استغالل مصادر جديدة من هذا املورد ،وغريه من املوارد ذات الخصائص املامثلة أم ًرا ً
يفرس هذا املنطق ،عىل سبيل املثال ،استغالل الغاز الصخري يف الواليات املتحدة منذ بضع سنوات .بيد
أن إمكانات التقدم التكنولوجي تق ِّدم مع ذلك حدو ًدا مختلفة؛ معلومات ناقصة بشأن االحتياطيات
وجودتها ،واالستهالك ،والتأثريات الجانبية املضاعفة الناتجة من استغالل املوارد البديلة ،والتأثري
االرتدادي  ...Rebound Effectإلخ.
إعادة التدوير

من الناحية النظرية ،تساعد إعادة التدوير عىل الحد من استهالك املوارد الطبيعية من خالل إعادة
تدوير النفايات .ومع ذلك ،فهي تق ِّدم قيو ًدا عدة؛ أبرزها:
تزداد صعوبة كلام كانت كمية املواد املستخدمة قليلة ،ومن ثم يصعب فرزها .وهذا ما يفرس جزئ ًيا،
وف ًقا لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،أن  36من بني  60من أكرث املعادن استخدا ًما يف االقتصاد تقدم
12 Dobbs Richard et al., Resource Revolution: Meeting the World's Energy, Materials, Food, and Water Needs (San
Francisco: MGI, 2011).
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الشكل ()3
تط ّور االستخراج العاملي للموارد ،والناتج املحيل اإلجاميل ،وكثافة املواد = 1980( 2013-1980 ،األساس )100

املصدر.Ibid :

مع َّدالت إعادة التدوير أقل من  10يف املئة (بل حتى أقل من  1يف املئة بالنسبة إىل اإلنديوم ،والتنتالوم،
(((1
مبسط" ،ك َّلام كانت
والغاليوم ،واملعادن األرضية النادرة)  .وعىل ح ِّد قول فيليب بيوي عىل نحو َّ
التكنولوجيا فائقة ،كانت َّ
أقل قابلية إلعادة التدوير"(.((1
ليست مطلقة بالنسبة إىل أي مادة؛ ألنها تتس َّبب يف تدهور املواد ،وتأكلها عىل نحو ال مفر منه
مع التكنولوجيات الحالية.
ال تقوم ،يف اقتصاد يعرف من ًّوا ،إال بتأجيل موعد استهالك املوارد .ويف هذه الحال ،وكام يؤكد فرانسوا غروس ،بالنسبة
إىل املواد التي يتزايد معدل استهالكها بنسبة أعىل من  1يف املئة ،يكون الفارق الزمني منخفضً ا ج ًّدا ،ويجري
إرجاء مواعيد الندرة بضع سنوات إىل األمام فقط .ولتوضيح ذلك ،مل يسمح الفوالذ املعاد تدويره خالل القرن
العرشين سوى بانخفاض بنسبة  5.3يف املئة من إجاميل استخراج الحديد إلنتاج الصلب خالل القرنني املاضيني(.((1
13 Andrew Bloodworth & Gus Gunn, "The Future of the Global Minerals and Metals Sector: Issues and Challenges
out of 2050," Geosciences: BRGM's Journal for a Sustainable Earth, no. 15 (June 2012), pp. 90-97.
14 Philippe Bihouix & Benoît Guillebon (eds.), Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi
pour la société (Les Ullis: EDP Sciences, 2010).
15 Grosse François, "La croissance quasi circulaire. Une approche pragmatique de la gestion durable des ressources
naturelles non renouvelables," Futuribles, no. 403 (novembre-décembre 2014), pp. 59-72.
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فك االرتباط بني النمو االقتصادي ومنو االستهالك املادي :فكرة غري ج ّيدة عىل خالف ظاهرها
ً
منقسم
هل ميثِّل الفصل املطلق بني النمو االقتصادي واستهالك املوارد يف الواقع هد ًفا مرغو ًبا وواقع ًّيا؟ يبدو املجال البحثي
ج ًّدا بشأن هذا املوضوع:
²²يف عام  ،2011أ ّكد الباحث الربيطاين كريس غودال أن بريطانيا قد بلغت "ذروة استهالكها"  Peak stuffبني عا َمي 2001
و .2003ومنذ ذلك الحني ،رمبا يكون حجم استهالك البالد بدأ يف االنخفاض .ونتيجة لذلك ،قد يكون حجم استهالك الربيطانيني
تراجع يف عام  2007إىل مستواه عام  .1989ووف ًقا للباحث ،قد تكون هناك ،إ ًذا ،عملية فصلٍ دائم قيد العمل ،ومن شأن
فس بالتقدم التكنولوجي ،ولكن بنزع الطابع املادي أيضً ا ،وظهور قيم جديدة لدى الشباب ولدى سكان الحرض،
ذلك أن ُي َّ
والشيخوخة السكانية ...إلخ.
سجل انخفاضً ا يف انبعاثاته للغازات املس ِّببة
²²أما الباحث إلوا لوران فأشار إىل أن االتحاد األورويب يف الفرتة َّ ،2007-1996
لالحتباس الحراري ،عىل الرغم من أن ناتجه املحيل اإلجاميل قد ازداد خالل هذه الفرتة نفسها.
²²الحظت وكالة الطاقة الدولية  IEAأن االنبعاثات العاملية من ثاين أكسيد الكربون ،يف عا َمي  2014و ،2015عرفت ركو ًدا،
بينام ازداد الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة  3يف املئة.
²²ومع ذلك ،يرى باحثون آخرون أن هذه التحليالت تعاين وجهني رئيسني من أوجه القصور :األول أنها ال تأخذ دا ًمئا يف الحسبان
معي من مورد ما بزيادة يف مورد آخر غري مأخوذ يف االعتبار)؛ والثاين
آثار االستبدال بني املوارد املحتملة (ميكن تعويض نقص َّ
أن هذه التحليالت ال تشمل دامئًا أثر نقل النشاطات اإلنتاجية إىل بلدان أخرى ،وال االختالفات الدورية لبعض أنواع االستهالك.
تب ًعا لذلك ،يذ ِّكرنا غايل جريو ،كبري االقتصاديني يف وكالة التنمية الفرنسية ،بأن استهالك الطاقة كان حتى اليوم رضور ًّيا للنمو
االقتصادي ،ومل يلحظ أي فصل بني هذين املؤرشين تاريخ ًّيا .لكن إذا مل يكن هنا ما ُيلزِم نظر ًّيا باستهالك الطاقة لتنمية ِّ
مؤش
اقتصادي مثل الناتج املحيل اإلجاميل ،فإن عدم اليقني يظل قامئًا بدرجة عالية ،خالل السنوات املقبلة ،بالنسبة إىل البلدان الناشئة
والبلدان األكرث فق ًرا وف ًقا لنمط التنمية املتبع؛ منط تنمية مطابق لنمط تنمية الدول الغربية ،ومن ثم فهو شديد الكثافة يف
استخدام املوارد الناضبة؛ أو منوذج تنموي خاص بها ،أكرث اقتصا ًدا يف املوارد ،وأكرث اتزانًا ،وقائم باألساس عىل مصادر الطاقة
املتجددة واملحلية .وبالفعل ،أصبحت االحتياجات الطاقية (وبصورة أعم ،االحتياجات إىل املوارد الطبيعية) الالزمة يف هذه
البلدان لضامن تجهيزها وتنميتها شديدة الصلة بنمط التنمية الذي تتبعه.
التمسك بـ "قاعدة الناتج املحيل اإلجاميل املقدَّسة"،
وقد ق َّدر االقتصادي جون غادريه أن مفهوم فك االرتباط يفرتض مواصلة ُّ
عىل الرغم من أن الرهان الحقيقي هو الحد عىل نحو مستدام من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
ويدعونا مع ذلك إلوا لوران إىل َع ّد الفصل "شبكة قراءة مفيدة" ميكن االستفادة منها يف صيغ ّ
مؤشات أخرى غري الناتج
املحيل اإلجاميل ،مثل ِّ
مؤش ال َّرفاه.

ور أمناط الحياة
تط ُّ

اهتمت بحوث حديثة عدة باإلمكانات الكامنة
بالنظر إىل محدودية التقدم التكنولوجي وإعادة التدويرَّ ،
ألمناط الحياة للحد بشكل كبري من استهالك املوارد والتأثريات الجانبية املضاعفة املرتبطة بها ،من دون
املساس بالراحة وبالرفاه .وهذا يفرتض أن يجري توزيع الجهود توزي ًعا ً
عادل بني األرس وف ًقا إلمكاناتها
للتقدم التكنولوجي،
وهوامش مناورتها .وقد برز اليوم تطور أمناط الحياة بوصفه ُمك ِّم ًل ال غنى عنه ُّ
وإعادة التدوير ،واالستثامرات العامة والخاصة (وال س َّيام يف السكن والنقل).
وتبدو يف الوقت الحايل فرضية الفصل بني النمو االقتصادي واستهالك املوارد فرضية نظرية ج ًّدا .ومع
ذلك ،تُس ِّلط عليها الضوء وتدفع بها مناذج التنمية البديلة التي تتمثَّل يف "االقتصاد الدائري" أو "اقتصاد
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االستخدامات"( .((1وليك تصبح حقيقة واقعة ،فإنها تفرتض أن ثالث رافعات (التقدم التكنولوجي ،وإعادة
التدوير ،وتغيري أمناط الحياة) يجري تفعيلها يف آنٍ واحد ،ويجري ربطها بالتغيريات التنظيمية وبتسعري
التأثريات البيئية الجانبية املضاعفة (وال س َّيام الرضائب البيئية).
أي آثار نظامية وال رجعة فيها مرتبطة بتدهور املوارد؟

ُيولِّد استهالك املوارد الطبيعية عد ًدا من التأثريات الجانبية املضاعفة :التلوث ،والتغري املناخي ،وتدهور
وتحمض املحيطات ...إلخ) .وينعكس مزج هذه التأثريات
النظم اإليكولوجية (الرتبة ،واملياه السطحيةُّ ،
أيضً ا يف ظهور آثار نظامية مقلقة عىل نحو خاص .يف عام  ،2009قام فريق دويل يتكون من  26باح ًثا
بتحديد تسعة "حدود كوكبية" ال ينبغي تجاوزها إذا كانت البرشية تود أن تكون قادرة عىل تطوير
نظام بيئي آمن ،أي نظام بيئي يتج َّنب التغريات البيئية املفاجئة التي يصعب التن ُّبؤ بها( .((1وقد رأوا أن
العتبات الحرجة قد جرى تجاوزها بالنسبة إىل ثالثة من بني سبعة حدود يقرتحون بالنسبة إليها ً
قيم
ح ِّدية ،من حيث الحجم املنبعث أو املستخرج من البيئة.
ويف عام  ،2015أجرى هؤالء الباحثون تحيي ًنا ألعاملهم ،وخلصوا إىل أن أربعة "حدود كوكبية" قد جرى
اليوم تجاوزها ،أو أوشك( .((1وهذه الحدود األربعة هي:
²²التغري املناخي :كان الحد الذي اختاره الباحثون هو ذاك الذي من شأنه أن يسمح بعدم تجاوز عتبة
ارتفاع درجة الحرارة بقدر أكرب من درجتني مئويتني بقياس سيلسيوس (مقارنة بدرجات الحرارة خالل
الفرتة ما قبل الصناعية) ،وهذا هو الهدف املناخي والسيايس اليوم.
²²سالمة املحيط الحيوي :ميكن تحديد معدل االنقراض "الطبيعي" لألجناس الحية يف  10أنواع من أصل مليون
نوع سنو ًّيا .وهكذا ،قد يكون معدل االنقراض العاملي الحايل أعىل من املعدل الطبيعي بـ  10مرات إىل 100
مرة .ولهذه االنقراضات تأثريات كربى يف النظم اإليكولوجية والوظائف التي مل تعد تؤ ِّديها األنواع املنقرضة.
²²التغريات يف استخدامات األرايض :الحظ الباحثون أنه من أجل االستمرار يف التم ُّتع بفوائد الغابات يف
وخصوصا الغابات االستوائية والشاملية.
تنظيم املناخ ،ينبغي زيادة مساحاتها،
ً
²²اضطراب الدورات البيولوجية  -الكيميائية (النيرتوجني ،والفوسفور) :ينجم تغيري دورات النيرتوجني
والفوسفور يف الرتبة عن الزراعة وتربية املوايش املكثَّف َتني عىل وجه الخصوص؛ فاستخدام األسمدة
" 16االقتصاد الدائري"  Circular economyهو مفهوم اقتصادي ضمن برادايم التنمية املستدامة يقوم عىل إعادة التدوير ،وعىل منوذج
لالقتصاد يعمل يف حلقة دائرية تستغني عن مفهوم النفايات؛ أما "اقتصاد االستخدامات"  Product-service systemفيعني بيع استخدام
سلعة مع َّينة وليس السلعة نفسها.
17 Johan Rockström et al., "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity," Ecology and
Society, vol. 14, no. 2 (2009).
18 Steffen et al.
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والسامد من اإلنتاج الحيواين يساهم يف تعطيل هذه الدورات التي ُت َعد ً
رشطا رضور ًّيا حتى تكون الرتبة
تم بالفعل بلوغ الحد األقىص بالنسبة إىل النيرتوجني يف عام  ،2009فإن
واملياه يف حالة جيدة .ويف حني أنه َّ
هذا الحد قد تم تجاوزه اليوم أيضً ا بالنسبة إىل الفوسفور ،ولكن مع وجود اختالفات كبرية بني املناطق.
مل يجر حتى اآلن تجاوز ثالثة حدود كوكبية :استخدام املياه العذبة ،وتناقص طبقة األوزون بالغالف الجوي،
وتحمض املحيطات ،بينام يتعذر حتى اآلن قياس عنرصين كم ًّيا بسبب نقص البيانات؛ وهامِّ :
مؤش سالمة
ُّ
املحيط الحيوي (ودورها يف النظم اإليكولوجية) ،والحد األقىص املرتبط برتكيز هباء الغالف الجوي (الحد الثامن).
يتعلق الحد التاسع بنرش "كيانات جديدة" يف البيئة (مثل الجزيئات االصطناعية ،والجزيئات النانوية...
إلخ) ،وهي التي قد يكون لها عواقب بيولوجية و /أو جيوفيزيائية غري مرغوب فيها .ويظل أثرها البيئي،
ً
عدون أنفسهم غري قادرين عىل وضع حد
املع َّقد للغاية يف الغالب
مجهول إىل ح ٍّد بعيد؛ فالباحثون َي ُّ
عاملي لهذه املواد ،ولكنهم َيدعون إىل مراقبتها عن كثب والحد من استخدامها قدر اإلمكان.
بالتغي املناخي وتأ ُّكل التن ُّوع البيولوجي بقدر كبري وعىل
ووف ًقا للباحثني ،إذا تم تجاوز الحدود املرتبطة
ُّ
نحو متواصل ،فيمكن لذلك أن "يقود النظام األريض إىل وضع جديد" من شأنه أن يكون مد ِّم ًرا للكوكب
األريض ولسكانه .كام ُيذ ِّكرون بأنه ال ينبغي االستهانة بتفاعل هذه الحدود فيام بينها ،وبالقصور الذايت يف
النظم الطبيعية .من أجل ذلك ،حتى لو تو َّقفت ً
حال االنبعاثات العاملية من الغازات املس ِّببة لالحتباس
الحراري ،فمن شأن تركيز غازات الدفيئة املنبعثة سل ًفا يف الغالف الجوي أن يكون كاف ًيا لإلخالل باملناخ دامئًا.

ثالثًا :االتجاهات الرئيسة يف املستقبل
القصور الذايت لألنظمة الطاقية

خصوصا املستثمرون يف
مهام كانت احتامالت القطيعة التي وعدت بها بعض التكنولوجيات ،ووعد بها
ً
هذه التكنولوجيات ،ينبغي لنا أن نضع يف االعتبار األطر الزمنية للنظام الطاقي ،وال س َّيام فيام يتعلق
بكثافة رأس املال ،وبعنارص مخفية أيضً ا مثل األشكال الحرضية أو التخطيط العمراين.
وفيام يتعلق بإنتاج الطاقة أو تحويلها ،فلمحطات توليد الطاقة الكهربائية أعامر تراوح بني  30و60
عا ًما؛ يف حني تُبنى البنيات التحتية لنقل الطاقة (الكهرباء ،والغاز ...إلخ) ملدة تزيد عىل  50عا ًما.
ومن جانب املستهلك ،ال يكاد تجديد املناطق الصناعية والتقنيات املختلفة يكون أرسع .وهكذا نجد يف
فرنسا ،عىل سبيل املثال ،أن املباين التي تتميز بكثافة الطاقة إىل حد بعيد ،ألن غالبيتها العظمى ُبنِيت قبل
وضع ضوابط للتنظيم الحراري ،لها أعامر تُق َّدر بنحو قرن من الزمان .يف حني ميكن أن يكون هذا األمد
ً
وفضل عن
أقرص يف الواليات املتحدة أو اليابان ،ولكنه ال يزال ميثِّل مع ذلك بضعة عقود عىل أقل تقدير.
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الشكل ()4
الوضع الحايل ملتغريات ُّ
التحكم يف سبعة من الحدود الكوكبية التسعة

باللون الغامق ،يجري متثيل مجاالت العمل اآلمنة ،تحت مستوى الحدود الكوكبية .وباللون الفاتح ،مجاالت عدم اليقني (مخاطر
متزايدة) .وباللون األسود ،املجاالت ذات املخاطر العالية .يقع الحد الكوكبي عند تقاطع املناطق ذات اللون الغامق واملناطق ذات
ُّ
ثم ،ال ميثِّل مركز الشكل القيم الصفرية
اللون الفاتح .وقد جرى توحيد متغريات
التحكم بالنسبة إىل منطقة عدم اليقني؛ ومن ّ
ملتغريات التحكم .متغري التحكم يف التغري املناخي هنا هو تركيز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي .واملناطق الفاتحة هي تلك
املناطق التي ال ميكن فيها حتى اآلن تكميم الحدود عىل الصعيد العاملي (تركيز الهباء الجوي يف الغالف الجوي ،والكيانات الجديدة،
والدور الوظيفي لسالمة املحيط الحيوي).
تحمض املحيط،
التغري املناخي ،الكيانات الجديدة ،انخفاض طبقة األوزون بالغالف الجوي ،تركيز الهباء الجوي يف الغالف الجويُّ ،
الدورات البيوكيميائية ،سالمة املحيط الحيوي ،تعديل استخدامات األرايض ،استهالك املياه العذبة ،التنوع البيولوجي ،التنوع
الوظيفي ،الفوسفور ،النرتوجني.
املصدر:
Steffen Will et al., "Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet," Science,
vol. 347, no. 6223 (13 février 2015).

ذلك ،قد يطرح التجديد املتسارع إشكاالت أخرى بشأن املوارد أو النفايات؛ ففي مجال التن ُّقل ،يستغرق
التجديد الكامل ألسطول من  35مليون مركبة يف فرنسا أكرث ً
قليل من  15عا ًما .أما البنية التحتية للطرق،
فلها متوسط عمر ميتد ثالثة عقود .ويف قطاع السكك الحديدية ،ميتد متوسط األعامر فرتة أطول ،ويصل
إىل  30أو  40سنة بالنسبة إىل القطارات ،و 30أو  50سنة بالنسبة إىل السكك.
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وعمو ًما ،يتم تجديد األجهزة املنزلية يف املتوسط بعد عرش سنوات .تعرف املعدات الرقمية فقط
معدالت أرسع بكثري يف التجديد ،عىل حساب استهالك املوارد واملواد النادرة ،وبتكلفة التل ُّوث
املتعلقة بالنفايات اإللكرتونية.
وهكذا ،ما إن تصبح تكنولوجيا مع َّينة جاهزة عىل املستويني التقني واالقتصادي ،فإنها سوف تستغرق عقو ًدا
ل ُتنرش عىل نطاق واسع يف النظام الطاقي .وسيكون تأثريها أكرث محدودية وممت ًّدا يف الزمن بقدر ما تكون
جميع املعايري مواتية (التنظيم ،والرضائب ،والقدرة الصناعية ،والسمعة الجيدة لدى املستهلكني ...إلخ).
وأخ ًرياُ ،يضاف القصور الذايت ألمناط احتالل الفضاء (التحرض ،والتخطيط العمراين) إىل إيقاع انتشار
هذه التكنولوجيات ،وميكنه أن يقود إىل االعتامد عىل تكنولوجيات معينة والتبعية لها (مثل السيارات
الخاصة يف املناطق السكنية ،والنقل الجامعي يف املدن الكثيفة ...إلخ).
بدائل ممكنة للطاقات البديلة

قابلية االستبدال بني الطاقات األحفورية (النفط ،والغاز ،والفحم) متاحة تقن ًّيا؛ لكن تق ُّلب األسعار يبقى
عنرصا يعوق االستثامرات والتطورات البديلة .ومن شأن هذه القابلية لالستبدال أن تساعد يف التحرر
ً
املخصص ألسعار الطاقة)؛ بيد أنها
من مخاطر الندرة البنيوية ،عىل األقل حتى نهاية القرن (انظر الجزء َّ
ال تستطيع بالتأكيد أن تزيل تحدي التغري املناخي وغريه من األرضار البيئية الناتجة من هذا "النشاط
تغي
الزائد"( .((1وليست تقنية "عزل الكربون"( ((2التي مل تُنرش بعد عىل نطاق واسع ،هي التي سوف ِّ
الوضع بشأن املع ّدات املوجودة واالنبعاثات املنترشة عىل نطاق واسع (يف البناء ،والنقل).
أما الطاقة النووية ،ويف ظل ثبات الوضع التكنولوجي ،فاحتياطياتها محدودة بقدر أكرث وال شك ،ومن
تواجه مبشكالت تتعلق بتوافر
شأن زيادة ملموسة يف عدد املفاعالت العاملة يف جميع أنحاء العامل أن َ
اليورانيوم عىل املدى القصري ج ًّدا( .((2من الناحية النظرية ،ما زال من املمكن مع ذلك االنتقال إىل
مفاعالت الثوريوم أو مفاعالت الجيل الرابع .وهذا يعني "تغيري التكنولوجيا" ،مع املخاطر التي ينطوي
خصوصا فيام يتعلق بالبلوتونيوم ،وبالقصور الذايت الذي ينبغي أخذه يف االعتبار من أجل
عليها ذلك،
ً
إطالق هذا الربنامج (إدارة نهاية حياة املفاعالت ،ووقف تشغيل املرافق الحالية ،وتدريب املوارد
البرشية ،وتطوير النموذج األويل ،واإلنتاج عىل نطاق واسع ...إلخ).
19 Naomi Klein, Tout peut changer: Capitalisme et changement climatique (Arles/ Montréal: Actes Sud/ Lux, 2015),
pp. 117-119.
" 20عزل الكربون"  Carbon sequestrationهو عملية احتجاز الكربون والتخزين الطويل األجل لثاين أكسيد الكربون يف الغالف
الجوي .وقد جرى اقرتاح ذلك بوصفه وسيل ًة إلبطاء تراكم الغازات الدفيئة التي تنبعث من حرق الوقود األحفوري يف الغالف الجوي
والبحري.
21 Michael Dittmar, "La fin de l'uranium bon marché," in: Ugo Bardi, Le Grand Pillage: Comment nous épuisons les
ressources de la planète (Paris: Les Petits Matins/ Institut Veblen, 2015), pp. 109-111.
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ومن شأن الطاقات املتج ِّددة أن َّ
تتول البدل يف املستقبل .ولكن مع ذلك ،يستلزم التقاط الطاقة الشمسية،
والطاقة املائية ،وطاقة الرياح ،كميات كبرية من املواد ،حتى إنها أحيانًا ما تفوق الكميات الالزمة للتقنيات
التقليدية /األحفورية بالنسبة إىل كل وحدة إنتاج .أضف إىل ذلك الشبكات "الذكية" مع مجموعة أجهزة
االستشعار التي ينبغي تطويرها؛ أي إن دعامة النظام الطاقي املتجدد إىل ح ٍّد بعيد ميكنها نقل املشكلة من
مشكلة ندرة أو تلوث إىل مشكلة أخرى فحسب .وهكذا ،ووف ًقا لبعض السيناريوهات الطموحة بشأن التطوير
الصلب لتلبية
املستقبيل للطاقات املتجددة ،سوف يلزم من ستة إىل سبعة أضعاف اإلنتاج العاملي الحايل من ُّ
خصوصا ،هو السبب الذي يرشح ملاذا مل تزل السيطرة
احتياجات قطاع الطاقة وحده يف عام  .((2(2050وهذا،
ً
عىل الطلب عىل الطاقة (البساطة ،والنجاعة) مك ِّونًا ًّ
مهم لالستهالك املستدام ،وملزيج طاقي متج ِّدد إىل حد بعيد.

22 Olivier Vidal, Bruno Goffé & Nicholas Arndt, "Metals for a Low-Carbon Society," Nature Geoscience, vol. 6 (2013),
pp. 894-896.
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