القوى
الجديدة
جيفري بول
العام املاضي ،أشار أحد وزراء منظمة
البلدان املصدرة للنفط (أوبك) إىل ارتفاع
إنتاج الواليات املتحدة من النفط بوصفه
مصدر “قلق بالغ” لالحتاد االحتكاري .ويف هذا
الربيع ،قامت مؤسسة باركليز بتخفيض دين قطاع
الكهرباء يف الواليات املتحدة ،حمذرة من أن زيادة
انتشار ألواح الطاقة الشمسية املركبة فوق األسطح
“من املرجح أن تؤدي إىل اضطراب الوضع الراهن”.
ويف الوقت نفسه ،يحتفظ منتجو الفحم يف الغرب
بكميات كبيرة من اخملزونات ،ويواجهون طلبا
ثابتا من السوق احمللية وعليهم البحث عن أسواق
يف أماكن بعيدة يف آسيا.
وثورة الطاقة هذه تهز العامل حيث انطلقت نتيجة
انفجار يف التكنولوجيات واإلمدادات من الطاقة
اجلديدة .وهي يف تعارض صارخ للتحوالت يف
قطاع الطاقة التي حدثت يف نصف القرن املاضي،
والتي كانت مدفوعة بصدمات حادة يف اإلمدادات.
وبدأت أماكن جديدة غنية باملوارد تظهر يف مواقع
شروق الشمس فوق توربينات الرياح بالقرب من مدينة لنكولن ،والية كنساس ،الواليات املتحدة.
متفرقة من العامل وهي بداية لتداعيات جغرافية-
سياسية وبيئية عميقة .وحتى اآلن ،كانت أقوى آثارها من الناحية االقتصادية ،حيث تهدد إمدادات الطاقة
توجد جمموعة
اجلديدة اليوم األطراف املعنية القوية بنفس قدر تهديدات ضائقة الطاقة يف املاضي على األقل .ومن طفرة
من إمدادات الطاقة
يف إنتاج الوقود األحفوري إىل ازدهار الطاقة املتجددة وإىل جمموعة من األدوات املبتكرة ونماذج األعمال
اجلديدة تزعزع
خلفض إهدار الطاقة ،فإن ثروات الطاقة اجلديدة للقرن احلادي والعشرين تفعل ما تفعله عادة الثروات اجلديدة
وهو زعزعة النظام االقتصادي القديم.
استقرار املؤسسة
وللتأكيد ،فإن العامل يواجه حتديات أساسية يف جمال الطاقة حتى مع ظهور هذه اإلمدادات من الطاقة
االقتصادية
اجلديدة .ويرتفع الطلب على الطاقة يف العامل النامي وخاصة يف الصين .ويؤدي ذلك إىل ضغط على الناجت
العاملي ويبقي أسعار النفط مرتفعة للغاية حيث يمكن أن تتفاقم هذه الضغوط مع تزايد النشاط االقتصادي
احلالية ،مما
العاملي .وال تزال انبعاثات غازات االحتباس احلراري تتزايد ويعزى ذلك يف جزء كبير منه إىل أن الوقود
يؤدي إىل فائزين
العاملي نفسه ينتج من الفحم واألنواع األخرى من الوقود األحفوري ومن املرجح أن يظل كذلك لسنوات عديدة
قادمة.
وخاسرين يف جميع
ومع ذلك ،بدأت ثروات املوارد اجلديدة تغير مشهد الطاقة .فهي حتول مراكز اجلاذبية لإلنتاج العاملي
أنحاء العامل
من النفط إىل الغرب ،أي من الشرق األوسط إىل أمريكا الشمالية .وتعيد توجيه صناعة الطاقة املتجددة
الناشئة إىل الشرق ،من الواليات املتحدة وأوروبا إىل الصين .وتخفض انبعاثات الكربون يف بعض
احلاالت وتفاقمها يف غيرها من احلاالت ،مما يعني أن أثرها على دليل القلق البيئي اليوم ،وهو تغير
املناخ ،سيظل غير قابل للتنبؤ به يف السنوات القادمة .ويف الوقت نفسه ،يهدد انتشار ثروات املوارد
اجلديدة أساس القوى املهيمنة يف جمال الطاقة منذ زمن طويل ،بما يف ذلك أوبك ومنتجو الكهرباء
الرئيسيون واملصنعون متعددو اجلنسيات .وحتاول هذه األطراف كلها أن تتكيف بدال من أن تُسحق.

يف
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الطريق إىل األمام

حدثت التحوالت يف جمال الطاقة يف املاضي لسببين .ففي بعض
األحيان كان هناك عامل دافع وهو نضوب مصدر سائد للطاقة.
ويف أحيان أخرى كان هناك عامل تراجع يتمثل يف ظهور مصدر
أفضل للطاقة .ويف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،تم دفع
اجملتمعات الصناعية إىل استخدام الفحم املنتج من احلطب ثم
حدث تراجع عن ذلك .فقد كانت تلك اجملتمعات تستنفد غاباتها
وخلصت إىل أن الفحم الذي يعد وقود أغنى من حيث الطاقة أكثر
كفاءة أيضا يف املصانع .ويف أوائل القرن العشرين ،تم حتويل
البحرية البريطانية من الفحم إىل النفط ألن الذهب األسود أكثر
كثافة وأنظف وأسهل يف النقل من الصخر األسود ،وهو قرار أدى
يف وقت الحق إىل حتول مماثل يف وسائل النقل املدين.
ويف النصف الثاين من القرن العشرين كانت التحوالت الكبيرة
يف جمال الطاقة يف شكل عوامل الدفع متمثلة يف ردود أفعال
لقيود اإلمدادات الناجتة عن القرارات السياسية .فبعد أن سُحِقت
املدن الرئيسية يف أملانيا واليابان بقنابل قوات التحالف يف
احلرب العاملية الثانية ،وكان هذان البلدان يستوردان عادة
الطاقة لالستهالك ،قام البلدان بإعادة بناء البنية التحتية مع أخذ
كفاءة الطاقة بعين االعتبار .وبعد حظر تصدير النفط من جانب
الدول العربية يف السبعينات ،أطلقت البلدان التي كانت تفتقر إىل
مواردها الذاتية املعروفة من الوقود األحفوري حمالت وطنية
كبيرة لبناء مصادر بديلة للطاقة .فقد اجتهت فرنسا إىل الطاقة
النووية والبرازيل إىل اإليثانول والدانمرك نحو الرياح .وكانت
احلاجة أم االختراع.
ومع بزوغ القرن احلادي والعشرين ،بدا أن العامل يواجه قيدا
من حيث الطاقة أكثر تنظيميا من احلرب أو احلظر ،حيث كان مثل
حائط املوارد الطبيعية .وكانت االقتصادات النامية ،وخاصة
الصين والهند ،تستهلك كميات هائلة ومتزايدة من الطاقة سنويا
وكان منتجو الطاقة يعانون كل سنة الستخراج كميات كافية من
الوقود األحفوري اجلديد لتلبية الطلب .وكانت خطوط االجتاه تشير
إىل عصر جديد من ندرة الطاقة ووصل اخلوف منها إىل ذروته
عندما انبثق مصطلح جيولوجي جديد منذ عقد من الزمن تقريبا يف
املصطلحات العامة وهو “ذروة النفط” .وكان املفهوم هو أن العامل
استهلك نحو نصف جميع النفط الذي يمكن استخراجه من األرض.
وعندما كان العامل عند أعلى نقطة من هذا املنحنى املصيري،
كانت النظريات تشير إىل أن العامل يواجه مستقبال يتسم بارتفاع
شديد يف األسعار وحروب بترولية مع احتراق البترول الذي يمثل
النصف الثاين من الهبة التي أتاحتها لنا الطبيعة .وتوقع العديد من
مؤيدي مفهوم ذروة النفط أن املستقبل سيكون طريقا نحو احلرب،
لتحقيق القصاص العادل الذي أشار إليه املفكر مالتوس من العامل
املسرف للموارد.

عصر جديد من الوفرة

يمكن أن حتدث اختالفات كبيرة يف سنوات قليلة .فقد أدى االرتفاع
الكبير يف أسعار النفط الذي رآه مؤيدو ذروة النفط كإثبات لتوقعاتهم
يف األلفية إىل تطورات هائلة يف التكنولوجيا أدت بدورها ،يف جزء
كبير من العامل على األقل ،إىل توسيع نطاق اإلمدادات من الطاقة
اجملدية اقتصاديا .ويتزايد اليوم اإلنتاج من أنواع النفط والغاز
الطبيعي الذي يطلق عليه العاملون يف هذه الصناعة اسم “غير
التقليدي” وهذا يعني باللغة اإلجنليزية البسيطة الصعب استخراجه
من األرض .ويعزى ذلك إىل حد كبير إىل أن ارتفاع األسعار سمح
بنشر تقنيات اإلنتاج اجلديدة معقولة السعر مثل التكسير واحلفر
األفقي .وعملت السوق بمساعدة من إنفاق احلكومة على البحوث
بشكل جيد.

وكانت النتيجة واضحة يف شكل موجة من اإلثارة حول اكتشاف
خمزونات كبيرة من املواد الهيدروكربونية غير التقليدية يف جميع
أنحاء الكوكب ،من الواليات املتحدة إىل الصين إىل أوروبا وأمريكا
الالتينية .وقبل عقد من الزمن كان السياسيون األمريكيون يشعرون
بالقلق إزاء زيادة اعتماد البلد على واردات النفط من الشرق األوسط،
وكان رجال الصناعة يحذرون من أن ارتفاع أسعار الطاقة احمللية
تدفع التصنيع إىل اخلارج .واليوم ،فإن السياسيين يناقشون ما إذا
كان ينبغي تصدير كميات كبيرة من نفط وغاز الواليات املتحدة،
وكل هذا الوقود األحفوري احمللي دفع عددا من الشركات الرائدة التي
يمكن أن تنقل موقع املصانع إىل أماكن أخرى من العامل إىل أن تبقي
مصانعها وأن تعيد إنشائها يف الواليات املتحدة.

إمدادات الطاقة اجلديدة اليوم تهدد
األطراف املعنية القوية بنفس قدر تهديدات
ضائقة الطاقة يف املاضي على األقل.
وتتضح طفرة الوقود األحفوري أيضا يف التحول املذهل يف بيانات
النشطاء يف جمال البيئة وغيرهم من مؤيدي الطاقة منخفضة الكربون
واملتجددة أساسا .وبعد سنوات من اجملادلة بأن الطاقة املتجددة
ضرورية يف جزء كبير بسبب نضوب الوقود األحفوري ،فإنهم يدَّعون
اآلن أن الطاقة املتجددة ضرورية أساسا نظرا لتراكم الوقود األحفوري.
وهم يطالبون يف جميع أنحاء العامل بوضع حد أقصى على انبعاثات
الكربون تكون صارمة بما فيه الكفاية ليكون غير جمد يف إحراق تلك
اخملزونات القيمة املدفونة .وسيكون من الصعب احلصول على تأييد
لهذه الدعوة يف االقتصادات النامية التي ال تزال شهيتها للطاقة تزيد.
وتعد الطاقة املتجددة يف حد ذاتها مكونا مهما من االرتفاع الوليد
احلايل يف الطاقة .وينطلق إنتاج الطاقة من قاعدة صغيرة وبالتايل
فهي تظل قطعة صغيرة من حجم الطاقة العاملية .ولكن زاد حجم هذه
القطعة بوتيرة أسرع من توقعات العديد من الناس وتتراوح التوقعات
السائدة إىل حد ما بشأنها من مستقبل جمرد تصاعدي إىل إيجابي
للغاية .وزادت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسرع وتيرة مدفوعة
باإلعانات احلكومية السخية .وهناك ثالثة عوامل شجعت على تقديم
هذه احلوافز وهي القلق إزاء تغير املناخ ،ورغبة العديد من احلكومات
يف تشجيع الوظائف احلكومية ،والعطاءات القومية من نفس البلدان
للفوز بما خلصت إىل أنه سيكون أحد السباقات التكنولوجية العظيمة
يف القرن احلادي والعشرين.
غير أنه بعد إطالق عنان القوى االقتصادية ،فإنها جتد طريقها
للخروج من حتت السيطرة .وزاد حجم الطاقة املتجددة زيادة هائلة من
كونها مداعبة جميلة مراعية للبيئة إىل صناعة عاملية ال ترحم وذات
سرعة وكثافة سحقت حتى العديد من مؤيديها .ويف البداية ،قدمت
البلدان األوروبية إعانات سمحت للشركات بتحقيق ربح عن طريق
تصنيع توربينات الرياح واأللواح الشمسية وتغطية الكهرباء األعلى
سعرا الناجتة عن تلك االبتكارات .ثم استغلت البلدان التي تنخفض فيها
تكاليف التصنيع ،وخاصة الصين ،احلوافز األوروبية لبناء صناعاتها
الذاتية من الطاقة املتجددة املوجهة للتصدير .وفيما بعد ،انخفضت
تكاليف طاقة الرياح والطاقة الشمسية انخفاضا كبيرا بعد أن حقق هذا
االندفاع العاملي وفورات يف احلجم ملا كانت صناعات وليدة تتسم
بعدم الكفاءة .واليوم أصبحت أسعار هذه املصادر املتجددة من الطاقة
تنافسية مقارنة بأسعار الطاقة املولدة من الفحم أو الغاز يف عدد
قليل من األماكن حول العامل التي لديها الكثير من الرياح أو الشمس أو
ترتفع فيها أسعار الكهرباء التقليدية أو االثنين.
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مستقبل مشرق للبعض

يمكن أن يتوقف انتشار ثروات املوارد اجلديدة نتيجة جمموعة
من احلواجز التكنولوجية والسياسية واالقتصادية .ولكن بدأت
األطراف املعنية يف االقتصاد العاملي تدرك أنه الواقع اجلديد الذي
ال يمكن أن تتجاهله.
وتشعر منظمة أوبك بقلق خاص .ويف السنة املاضية ،قال وزير
الطاقة يف نيجيريا ،وهي عضو يف أوبك ،يف مالحظات واسعة االنتشار،
إن ارتفاع إنتاج النفط الصخري يف الواليات املتحدة يثير “قلقا بالغا”.

زادت الطاقة الشمسية إىل حد كبير
نتيجة اإلعانات التي دفعت التقدم.
ويبدو أن احلقائق على أرض الواقع تشير بشكل متزايد إىل تبرير تلك
التوترات .ويف يونيو من هذا العام ،أشارت توقعات وكالة الطاقة
الدولية ( )IEA, 2014يف أحد التقارير إىل أن نسبة أوبك من الطاقة
"اإلنتاجية" من النفط ستواصل االنخفاض لتصل إىل  %57من الطاقة
العاملية يف عام  2019من  %58يف عام  ،2013بينما ستزيد النسبة
من البلدان غير بلدان أوبك من  %42إىل  .%43وحتجب هذه اإلحصاءات
البسيطة نسبيا حتوالت تثير املزيد من القلق لدى االحتاد االحتكاري
الذي هيمن على اإلنتاج العاملي من النفط لفترة طويلة .وبين عامي
 2012و ،2013وبعد أن قفز إنتاج أمريكا الشمالية بمقدار 1.35
مليون برميل يوميا ،انخفض إنتاج أوبك بمقدار  850.000برميل
يوميا وفقا لوكالة الطاقة الدولية .وعلى الرغم من أنه من املتوقع أن
تزيد الطاقة اإلنتاجية ألوبك بمقدار  2.08مليون برميل يوميا يف عام
 2019مقارنة بعام  ،2013فإن هذه القفزة املتوقعة تفترض أن يكون
أكثر من نصف هذا النمو من العراق ،وهو بلد يعاين من عدم االستقرار.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها من أنه “نظرا لوضع العراق
اخلطير واحلالة األمنية ،فإن التوقعات مليئة باخلطر الهبوطي ”.وعلى
الرغم من أن االنخفاض يف إنتاج أوبك يرجع حتى اآلن أساسا إىل
الصعوبات السياسية واجليولوجية يف بلدان أوبك ،فإن أعضاء أوبك
يعربون عن قلقهم املتزايد من أن ارتفاع إنتاج النفط يف الواليات
املتحدة سيؤدي إىل انخفاض الطلب على النفط من أوبك.
وأوبك ليست املنظمة الوحيدة القلقة من القفزة يف إنتاج الواليات
املتحدة من الطاقة .فالصناعة األوروبية قلقة أيضا حيث إنها تخشى
أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة عبر احمليط إىل أن تكون أوروبا
أقل تنافسية كمنتج للسلع العاملية .ويف فبراير من هذا العام ،وقع
املديرون التنفيذيون ألكثر من  100شركة من الشركات املستخدمة
للطاقة بكثرة التي لديها عمليات يف أوروبا مثل الشركات العمالقة
ريون تيتنو ألكان وأرسيليلور ميتال وباسف وثايسن كروب وجونسون
كونترولز وميرك على رسالة تدعو صناع السياسات يف أوروبا
إىل زيادة إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي وتخفيف التكليفات التي
فرضوها بشأن خفض انبعاثات الكربون .وأكدت جمموعة الصناعة
التي أعدت ما أطلق عليه اسم "البيان" أن هذين اإلجراءين سيجعالن
الصناعة األوروبية أكثر تنافسية مع املصانع يف الواليات املتحدة.
وأدت زيادة الطاقة املتجددة إىل تأجيج خالفات حادة مثل تلك التي
تدور بشدة حول إعادة ارتفاع أسعار النفط والغاز .وتعتبر الطاقة
الشمسية مثاال على ذلك.
وتوفر الطاقة الشمسية أقل من  %1من الكهرباء املولدة على
املستوى العاملي وفقا لوكالة الطاقة الدولية .وحتى هذه النسبة تشكل
عدة أضعاف حجم الطاقة الشمسية الذي كان قائما منذ خمس سنوات
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مضت .وهي ال تعبر عن اختراق هذه الطاقة األكبر يف مناطق معينة.
وتستأثر الطاقة الشمسية بنحو  %8من الكهرباء املولدة سنويا يف
إيطاليا وبنسبة  %5تقريبا يف كل من أملانيا وإسبانيا وحوايل %2
يف أستراليا وفقا لوكالة الطاقة الدولية .ويف كاليفورنيا تولد أكثر
من  %6من الكهرباء يف بعض األيام من الشمس .وعلى املستوى
العاملي ،ستستأثر الطاقة الشمسية بأكثر من  %1من اإلنتاج السنوي
من الكهرباء بنهاية هذا العام حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية التي
تؤكد أن مستقبل الطاقة الشمسية سيكون أكثر إشراقا من اآلن فصاعدا.
وزادت الطاقة الشمسية إىل حد كبير نتيجة اإلعانات التي دفعت
التقدم الذي أدى إىل انخفاض األسعار .ووفقا لتقديرات عديدة ،فقد
تراجع متوسط أسعار اللوحة الشمسية تراجعا شديدا بلغ  %75أو أكثر
يف السنوات القليلة املاضية .ومن األسباب الرئيسية لهذا االنخفاض
يف األسعار الزيادة غير املتوقعة يف املصانع الصينية التي تنتج
األلواح الشمسية منخفضة التكاليف .وأدى ذلك إىل غضب الشركات
الغربية التي كانت تهيمن على صناعة الطاقة الشمسية يف سنواتها
األوىل .وقدمت شركات عديدة شكاوى إىل سلطات التجارة الدولية
ادعت فيها أن مصنعي األلواح الشمسية الصينيين حصلوا على مساعدة
غير مشروعة من اإلعانات الصينية السخية للغاية التي تنتهك قواعد
منظمة التجارة العاملية .وتنفي الصين انتهاكها ألي قانون .ومن كان
على حق من الناحية القانونية ،فقد أدت هذه االدعاءات إىل حرب بين
الصين من ناحية والواليات املتحدة وأوروبا من الناحية األخرى
حيث يقوم كل طرف بخفض التعريفات على املكونات املنتجة للطاقة
الشمسية التي يستوردها من الطرف اآلخر .ويف يوليو ،أشارت الواليات
املتحدة إىل أنها تعتزم رفع التعريفات على األلواح املصنعة يف الصين
مرة أخرى.

بزوغ عصر جديد

فيما وراء الصدام حول من سيستفيد من إنتاج األلواح الشمسية ،هناك
معركة على من سيفوز ومن سيخسر من بيع الطاقة الشمسية .ويزيد قلق
منتجو الكهرباء املهيمنون حول العامل من أن انتشار األلواح الشمسية
األرخص سعرا سيشجع املزيد من املستهلكين على إنتاج طاقتهم
الذاتية ،مما يخفض قاعدة املستهلكين لدى هذه املرافق العامة .ويف
أملانيا ،ألقت شركة  E.ONالعمالقة اللوم على زيادة األلواح الشمسية
كسبب إليراداتها الفصلية اخمليبة لآلمال .ويف الواليات املتحدة ،أشار
ديفيد كرين املدير التنفيذي لشركة  NRG Energyاملنتجة للطاقة يف
الواليات املتحدة إىل الطاقة الشمسية املولدة من ألواح توضع فوق
األسطح بوصفها “تهديدا قاتال” ألعمال املرافق العامة .ويف هاواي،
أعلنت شركة الطاقة املهيمنة مؤخرا أنها ستقيد بصرامة عدد ألواح
الطاقة الشمسية التي ستوصلها بالشبكة.
ويمكن أن تكون الطاقة خطيرة وقد ال يمكن التنبؤ بها .ويصدق ذلك
على مقبس الكهرباء يف احلائط ويصدق أيضا على املستوى العاملي.
والقلق الذي كان سائدا منذ وقت ليس ببعيد هو أنه مل تكن هناك طاقة
كافية لتوفير طاقة للعامل .وهناك قلق اآلن تتشاطره األطراف املعنية
ومرافق الكهرباء واملصنعين املتعددي اجلنسيات من أن انتشار
تكنولوجيات الطاقة اجلديدة بدأت تضعف القوى العاملية.

■

جيفري بول باحث مقيم يف مركز ستير تايلور لسياسات وتمويل
الطاقة بجامعة ستانفورد ،وهي مبادرة مشتركة بين كلية احلقوق
وإدارة األعمال يف جامعة ستانفورد.
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