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أفضل مستقبل يف أمل مع وليف؛ ونُوا، شيَمس، وأحفادي فيليس زوجتي إىل
األحفاد. لجميع

بريملرت دي دانيال

البيئة! حماية دعاة لجميع إلهاٍم مصدر أنِت جني؛ الحبيبة زوجتي إىل

روثستاين إل روبرت





وتقدير شكر

عىل مفيدة تعليقات من َماه قدَّ ِلما كراكوسكي وآيفان ميلر مايك إم إس نشكر أن نود
قدَّموه ملا أيًضا واييل-بالكويل من املجهولني املراجِعني نشكر وكذلك عرش. الحادي الفصل

بنَّاءٍ. نقٍد من
الذين وتوفا، وشاول شريا وأوالده فيليس زوجته شكر يف بريملرت دانيال يرغب
إعداد مراحل جميع يف البنَّاءة والتعليقات التشجيع عىل وامتنانًا شكًرا جميًعا يستحقون
واملحادثات املقرتحات عىل ليفني إس مارشال إىل أيًضا الشكَر ه ويوجِّ الخطية. النسخة

املثمرة.
عىل املفيدة التعليقات عىل لندن يف بولتون جون شكر روثستاين روبرت يود وال
يود كما الوقت. طوال ودعمه لتشجيعه أيًضا ولكن فحسب، الكتاب هذا يف إسهاماته
األول الفصلني عىل للغاية املفيدة تعليقاتها عىل ليندبالد-جولدبرج ماريون شكر أيًضا
تعليقاتها عىل فورام» «ستيكهولدر من بنسون إمييل شكر يود وأخريًا، عرش. والحادي

كوبنهاجن. مؤتمر عن املفيدة املواد بعض توفري وعىل والثاني، األول الفصلني عىل
نتحمل النهائية النسخة يف ظهرت سهٍو عن نجمت أخطاء أو األرقام يف أخطاء أي

كاملًة. مسئوليتها
روثستاين إل وروبرت بريملرت دي دانيال





متهيد

يستجيب قد التي الكيفية بشأن العلمي الخيال روايات يف يتكرَّر ينفك ال موضوع ثمة
يف والنساء الرجال ينقسم ما عادًة األرض. خارج من فضائية كائنات لغزو البرش بها
أو القومية هوياتهم جانب إىل ع متوقَّ هو كما فيقفون استجاباتهم، حيث من الروايات
هكذا الحال تظل الُغرباء. كراهية إىل نزعتهم درجة أو االقتصادية، مصالحهم أو العرقية،
السيناريو أن إال البرش، بتطلعات مبالني غري حتى ربما أو عدوانيني، غري الغزاة دام ما

للبرش. معاِديٌة الفضائية الكائنات أن َ تبنيَّ إذا جذريٍّا يتغريَّ
الخارج. من القادم الخطر مواجهة يف البرش جميع يتَِّحَد أن الحالة هذه يف يحدث
ه التوجُّ هذا يتشكَّل وعندما «اآلَخر»، أنه نرى ما تعريَف يُِعيد جميًعا لنا الخطري والتهديد
خالل ومن سعيدة. نهايًة تنتهي ما عادًة القصص فإن األرض، أبناء بني الجديد العقيل
غزونا فكرة عن يتخىلَّ تقدير أقل عىل أو العدو، ينهزم البرش ِقبَل من التعاونية املقاومة

متفائل. ملستقبل نخطِّط سالم يف ويرتكنا
التهديدات يف التفكري يف مفيدة قصة تكون قد فإنها مناسبة، رمزية قصة هذه أن بما
نحوها. استجاباتنا وكذلك العاملي، االحرتار عن تنشأ والتي كوكبنا، لها يتعرَّض التي
يف آِخذة الجوي الغالف يف الدفيئة غازات انبعاثات آثار عىل العلمية األدلة ألن ونظًرا
سوف العاملي االحرتار عن الناجمة األرضار أن الواضح فمن متزايد، نحٍو عىل التأكُّد
ويف القطبني. يف مواقع بضعة يف تنحرس ولن الكوكب، هذا عىل واسع نطاق عىل تحدث
وكلَّ بلد كل فإن «الغزو»، هذا مع التعامل يف نسبيٍّا القصري تاريخنا من اللحظة هذه
البلدان إن النهاية. يف ذلك من لالستفادة سبيٍل عن تبحث اقتصادية مصالح جماعِة
التنمية إبطاء شأنها من سياسة أيِّ قبول يف ترغب ال — والهند الصني خاصة — النامية
من كثريًا يستفيدون الذين االقتصادية املصالح أصحاُب مبدئيٍّا ونفى لديها. االقتصادية
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تكن لم العلمية األدلة أن بحجة اإلطالق، عىل مشكلة أيِّ وجوَد الحفري الوقود احرتاق
من بعٍض استثمار يف رشعوا مقبوًال، التام اإلنكار موقُف يَُعْد لم عندما ذلك، وبعد ُمقِنعة؛
وعدم العام، الرأي يف ارتباًكا النتيجة وكانت البديلة. الطاقة مصادر يف الهائلة مواردهم
من الحكومات عىل تضغط أن شأنها من كان التي الوحدة وغياب التهديد، قوة بشأن يقني
وسائل من كبري بجزء للتضحية استعداد عىل الناخبون ليس أقوى. إجراءات اتخاذ أجل
غري املخاطر بعض مواجهة أجل من — ما نوًعا قليلة استثناءات وجود مع — راحتهم

اآلن. حتى املرئية
يصبح حتى االنتظار الرضوري من كان الرمزية قصتنا يف املوقف؟ سيتغريَّ متى
قصرية مكاسب تحقيق من أهمية أكثر األجيال بقاء يبدو عندما للجميع، واضًحا التهديد
خالل من إال معه التعاُمل يمكن ال التهديد أن عامليٍّا به املسلَّم من يصبح وعندما املدى،
يف يسهم سوف الكتاب هذا أن يف األمل يحُدونا العالم. مستوى عىل فوري تعاوني إجراءٍ

أوسع. نطاق عىل الوعي رفع عملية يف املساهمة خالل من العاملي امُلناخ تغريُّ إدراك
إننا العاملي؟ االحرتار مشكالت حول آَخر كتاب إصدار ا حقٍّ الرضوري من هل ولكن
تعريفنا إىل تسعى التي والتقارير واملقاالت الكتب من بفيض يوم كل تقريبٍّا ُمغَرقون
القيام إىل — دوليًة ومؤسساٍت ودوًال أفراًدا كلُّنا؛ — نحتاج وما العاملي، االحرتار بمخاطر
األعمال هذه من كثريٌ الواقع يف تجنُّبه. نستطيع ال ما مع والتكيُّف املخاطر أسوأ لتفادي به
الكتَاُب هذا يكرِّر هل البيئة. مجال يف وناشطني بارزين علماءَ ِقبَل من ممتازة محاَوالت

قيمة؟ ذي بيشء سيساهم أم فحسب، السابقَة املحاوالِت
التحليالت عن يختلف شيئًا قيمة؛ ذا شيئًا يقدِّم التعاوني عملنا أن بالفعل نعتقد إننا
كيف — البيئية بالقضايا مشرتك باهتمام فبدأنا املقتنعني. لغري املعتادة النصائح أو
فأحدنا تماًما؛ مختلفتني علميتني بخلفيتني ولكن — بها؟ ا مهتمٍّ يكون أالَّ للمرء يمكن
منَّا كلٌّ ركََّز البداية يف الدولية. العالقات يف أستاذ واآلَخر الكيميائية، الهندسة يف أستاذ
السياساتية الخيارات من مجموعة حول للتقارب َسَعيْنا ثم املعرفة، أفضل نعرفه ما عىل
نظرنا ووجهات الفردية تجاربنا امتزاج من طيِّب تواُفق فظهر مختلفة، زمنية فرتات يف

وتركيزاتنا.
وهي املمكنة، السياسات من قائمة لتقديم الختامية الفصول يف النتائج تُعَرض
تقديم ذلك من واألهم وأخالقيٍّا، وسياسيٍّا علميٍّا مستدامة خصائص عىل قائمة خيارات
الطويل. املدى وعىل املتوسط املدى وعىل القصري املدى عىل محددة بأولويات اقرتاحات
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تمهيد

أو الهندسة تكنولوجيا يف جديدة بحثيًة مساَهمًة يكون أن الكتاب هذا من املقصود وليس
املتخصصني، غري للقرَّاء املوىصبها املداخل من مجموعة يكون أن وإنما الدولية، العالقات

حيويًة. األكثر العرص قضايا بعض تجاه موقفهم تحديد يف تساعدهم ربما التي
كوبنهاجن مؤتمر أعقاب يف الكتاب هذا نكتب أننا إىل اإلشارة بنا تجدر أخريًا،
متشائمة بمصطلحات املؤتمَر هذا البعُض وَصَف .٢٠٠٩ عام من ديسمرب يف ُعِقد الذي
االرتفاع من العاملية الحرارة درجات ملنع للبرش فرصة) أفضل (أو األخرية الفرصة أنه
أن نعتقد فنحن مختلفة؛ نظر وجهة لدينا ولكن معها، التعامل يمكن ال ملستويات
للمبادرات زمنية وجداول معنًى ذات أهداٍف لوضع إطاٍر أفضل ليست العاملية املؤتمرات
األكثر ولكن العاملي. االحرتار يف الكبار املساهمني ِقبَل من والحازمة الرسيعة السياسية
التفاصيل إىل تفتقر ضعيفة توفيقية وثيقة وهو — كوبنهاجن عن نتج ما أن هو أهميًة
الدول جميع اتخاذ إىل الحاجة مسألة يف شيئًا يغريِّ لم — التنفيذ طريقة حول األساسية
يف نستسلم أن كبريًا ً خطأ سيكون ورضورية. دائمة سياساتية إجراءات الدويل واملجتمع
يَِضع لم الواقع يف يشء. كل ضاع لقد لآلمال، مخيبًا كوبنهاجن مؤتمر كان ونقول: يأس
إليها نسعى مهمة سياسات و/أو تكنولوجية ات تغريُّ هناك تزال وال اآلن، حتى يشء كل
كما والحرمان الرصاع من عالم إىل االنزالق تجنِّبنا أن ويمكن فارًقا؛ تُحِدث أن يمكن
يف املرجو هدفنا ق ستحقِّ التي هي واملواءمات السياسات فهذه هوبز. الفيلسوف ره صوَّ

النهاية.
بريملرت دي دانيال
بنسلفانيا» «جامعة

روثستاين إل روبرت
كولجيت» «جامعة
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األول الفصل

البداية

الصعبة األسئلة مع كيفسيتعامل أْي الكتاب؛ هذا حوله يدور ما معرفة القارئيف سريغب
الكتاب خطة وتهدف الدقة. وجه عىل العاملي االحرتار ومع والبيئة، الطاقة حول املطروحة
الفنية الخيارات االعتبار يف واضعًة متداخلتني؛ نظٍر وجهتَْي من األمور هذه تناُول إىل
وثيًقا. ارتباًطا بها ترتبط التي واملفاوضات السياساتية القرارات سياق يف ولكن املتوفرة،
مهمة سياسات ونرسم املتخصص. غري العادي القارئ نخاطب املجالني، هذين كال ويف

أولويات. قائمة ونضع محدَّدة خطوات ونقرتح تنفيذها، عند فارًقا تُحِدث أن يمكن

املتَّبَعة النظر وجهة (1)

تَحدث العاملي االحرتار ظاهرة أن نعتقد فنحن نقيضني. بني ل التنقُّ إىل يسعى كتاب هذا
يشء كل بأن مقتنعني لسنا ولكننا االحرتار، ذلك يف رئييس عامل البرش ترصفات وأن
الحياة؛ وأنماط السياسات يف هائلة تغيرياٌت مكان كل ويف الفور عىل تُطبَّق لم إذا سيضيع
سياسات لوضع عاًما عرشين إىل عرشة من لفرتة سانحة» «فرصة حساباتنا وفق فلدينا
والتخفيف العاملي، االحرتار من الحالية املستويات مع التكيُّف تسهيل يف فاعلة ستكون
سوف العاملية. الحرارة درجات يف األمد والطويلة للغاية الخطرية الزيادة آثار أسوأ من
بينما متزايد نحو عىل صعبة مواءمات تتطلب وسوف مكلِّفة، السياسات هذه تكون
مكلفة وأخطاء سياساتية «صدمات» تحدث وسوف جديٍد، طاقة اقتصاِد تدشني يجري
به لنا طاقة ال بما مستنزفة أو التكلفة بالغة تكون لن التغيريات ولكن الطريق، طول عىل
وسوف للمماطلة. كأعذار األيديولوجية والرصاعات الشكوك نستخدم لم «إذا» تُباغتنا ولن

التالية. الفصول يف التفصيل من بمزيٍد كلها األمور هذه نناقش
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تَبخس إذ — التفاؤل يف ا جدٍّ بالَغْت املناخ تغريُّ توقعات من الكثري أن لثبوت نظًرا
أكرب برسعة السانحة الفرصة تزول أن املمكن فمن — قدرها الفعلية األحداث جسامة
يحدث، أن يمكن التعيس الوضع هذا مثل أن احتمال وجود وإلدراك اآلن. ع نتوقَّ مما
بعض ويف — تطرًُّفا األكثر االستجابات بعض لتنفيذ مستعدين نكون أن إىل بحاجة فإننا
اقرتاحاتنا تتَّبع السبب، ولهذا العاملي. االحرتار حيال كبرية —برسعة للجدل املثرية الحاالت
مسارين: ذات عرشاسرتاتيجية والعارشوالحادي التاسع الفصول يف املذكورة السياساتية
عىل قدرتنا ق تعمِّ سياساتية عملية إلقامة يسعى القادمني العقدين يف «طبيعي» مسار
هذه وإدامة آثاره، وتخفيِف الحدوث، يف وسيستمر حدث الذي االحرتار آثاِر مع التعامل
املعززة األبحاث نفقات عىل البداية يف يركِّز طبيعي»، «غري ومسار السياساتية؛ العملية
يوجد تفاديه. يمكن ال ا عمَّ الناجمة األرضار من والحد األسوأ تفادي إىل تسعى التي
يف املايل النظام مؤخًرا هدَّد الذي الخطر نحو أوباما إدارة استجابة مع هنا بسيط تشابه
اللجوء تم الحالة، هذه ففي العالم؛ أنحاء جميع يف املالية النظم وكذلك املتحدة، الواليات
انهيار حدوث دون للحيلولة النطاق وواسعة األبعاد متعددة سياساتية استجابات إىل
واقًعا، الطبيعي غريُ املسار أصبح إذا مماثلة طارئة استجابة إىل الحاجة تظهر قد ر. مدمِّ

النهاية. هذه مثل لتفادي معقولة احتماالت توجد ولكن
املناخ تغري منكري من نكون ال بحيث تحليلنا، يف ُمنْصفني نكون أن أيًضا نريد
النقاش من حزبي مكسب عن فحسب يبحثون الذين األيديولوجيني املدعني من أو تماًما،
املشكلة مع التعامل يمكننا أنه يعتقدون الذين املحلِّلني من نكون أن بل املناخ، تغري حول
علم إنَّ األخرى. الوسائل من متنوعة مجموعة خالل من أقل وبتكلفة فاعليًة أكثر نحو عىل
متنوعة مجموعة من جديدة معلومات وتظهر باستمرار، يتطوران املناخ تغري وسياسة
من باستمرار. العام والرأي السياسية القوة من جديدة تكوينات وتنشأ املصادر، من
والسياسية، العلمية األوساط يف اآلراء اتفاق درجة كانت مهما أنه عىل التأكيد أيًضا املهم
االحرتار حول بالنقاش عادة مبالني غري أو مرتددون أو مشوشون عام بوجه العامة فإن
العقارية والرهون (الوظائف االقتصادية القضايا عىل األول املقام يف مركزون هم العاملي؛
بسهولة تنزل أن املدى الطويلة املناخ تغريُّ آلثار يمكن إليهم وبالنسبة وغريها)، واملعاشات
حديثة دراسة أظهرت ثَم، ومن الشخصية). (أو السياسية أجندتهم عىل متدٍن موضع إىل
للناخب االهتمام ذات القضايا قائمة عىل العرشين املركز يف كان العاملي االحرتار أن
مجديًا يكون أن — مرجح غري أو — مرجح هو ما عىل واضحة آثار له وهذا التقليدي،
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وخاصة الحق، وقت يف العام الرأي آثار مسألة إىل نعود سوف حكومة. أيُّ فيه تفكر أن
عرش. الحادي الفصل يف

رسائل بشأن ٢٠٠٩ ديسمرب يف دار الذي الجدل عىل التعليق أيًضا يجدر ربما
قانوني). غري نحو (عىل اخرتاقها تم أنجليا إيست جامعة يف العلماء من عدد بني إلكرتونية
من قليل ِقبَل من الطفيفة الجهود بعَض الرسائل من قليل عدٌد كَشف يبدو ما عىل
كتبها التي املقاالت بعض نرش ومنع الحرارة، درجات يف حديٍث انخفاٍض إلخفاء العلماء
الذي الوقت يف بت ُرسِّ قد املخرتَقة الرسائل كانت وملا العاملي.1 االحرتار منكري بعض
كانت (وإن ذريعة َم وقدَّ العامة إرباك إىل ذلك أدَّى كوبنهاجن، مؤتمر افتتاح فيه جرى
املندوب استشهد ثَمَّ، ومن جديد. طاقة اقتصاد نحو رسيع إجراء اتخاذ ملعاريض زائفة)
كسبب االفتتاحية كلمته يف بة املرسَّ اإللكرتونية بالرسائل كوبنهاجن مؤتمر يف السعودي
ظرف أيِّ تحت ينبغي أنه — للغاية غريب نحو عىل — مضيًفا اإلجراء، اتخاذ لتأجيل
مصادر بدأت إذا محتملة، اقتصادية خسائر أيِّ عن للنفط املصدِّرة البلدان تعويض
لم ذلك مع ولكنه الوقود. اقتصادات يف الهيدروكربونية املواد محل تحل املتجددة الطاقة
هبطت التي أرباحهم إلعادة للنفط املصدرة الدول جانب من موازية تعويضات يعرض
العلماء أن هو لآلمال تخييبًا واألكثر بسببهم. روا ترضَّ الذين أولئك إىل السماء من عليهم
ذلك يشكِّل ال أوسع، بنظرة ولكن بهم؛ الخاصة املهنية املعايري انتهكوا أنجليا إيست يف
العاملية املنظمة ِت ردَّ وبالفعل العاملي، االحرتار عىل وفرية مادية أدلة توجد كبريًا.2 فارًقا
إىل ٢٠٠٠ من الَعقد أن إىل يشري جديد تقرير بإصدار الغضب هذا عىل الجوية لألرصاد
االحرتار لدحض الفاشلة املحاولة ليست ذلك، مع اإلطالق. عىل احرتاًرا األكثر كان ٢٠٠٩
أيديولوجية حرب إىل ذاته حدِّ يف النقاش ل تحوُّ مدى وإنما هنا، أهميًة األكثر هي العاملي

الطرفني. لدى مقبولًة املقاومة وسائل كل أو أيُّ فيها تبدو
حول الشكوك من العديد هناك تزال ال أنه إنكار التعليقات هذه من املقصود ليس
السبل أفضل وحول املختلفة، االحرتار درجات عىل املرتتبة اآلثار وحول االحرتار، رسعة
االحرتار أن هو «مؤكد» هو ما ذلك، ومع املختلفة. الخيارات تكاليف وحول معه، للتعامل
غري أمًرا سيكون فعلنا رد تأخري وأن للقلق، مثرية ِبَوترية ويحدث حدث قد العاملي
الشكوك تُستخَدم أن ينبغي وال الجدل، هذا يف شكوك وكذلك مؤكدة أمور فتوجد مسئول؛
األيديولوجية، الحروب تجاوز ييل فيما حاولنا لقد إجراء. اتخاذ عن اإلحجام تسويغ يف
— املرء يأمل —كما تأمينًا ر توفِّ سياساتية تدشنيعملية ذلكعىلرضورة من بدًال والرتكيز
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املتوقع غري من أنه يبدو العملية. هذه واستدامة ضعًفا األكثر وللفئات ألنفسنا األسوأ ضد
بسهولة معها التعامل يمكن ولكن قادمة، عقود أو لسنوات الشكوك من الكثري تسوية
«اآلن» نتحرك أن رضورة عىل — ودوليٍّا محليٍّا — اآلراء اتفاق حول التالقي أمكن إذا أكرب
تحدث قد التي لتلك االستعداد يف والبدء وتحدث، حدثت التي املناخية التغريات ملكافحة
يف االتفاق هذا تحقيق دون تحول التي والعقبات املقبلة. السنوات يف متسارعة بوترية
ييل. فيما بذلك القيام عدم مخاطر بعض نناقش سوف ولكننا سنرى، كما شديدٌة، اآلراء
التحديات، من واسعة مجموعة لتناول عميل منهج بتقديم الكتاب هذا يف تعهدنا
حتى الفنية، القضايا بعض حول إضافيٍّا رشًحا يريد القراء من كثريًا أن أيًضا ندرك ولكن
يتناول لذلك، ونتيجة السياسية. بالتداعيات يتعلَّق فيما كافية دراية عىل يكونون عندما
الفنية املقرتحات من األساسللعديد تشكِّل التي العلمية األفكاَر التالية الفصول من العديُد
للتفاصيل أكمل لفهم كافية خلفية تقديم هو حالة كل يف والهدف ويرشحها، املذكورة

عليها. تنطوي التي
خالل من دويل إطار يف الطاقة مناقشة العمل» نطاق عىل عامة «نظرة فصل يضع
الزمان ضوء يف الرئيسية الحفري الوقود أنواع عىل والطلب العرض مسائل معالجة
والجيجاواط) (امليجاواط والكهرباء الطاقة لقياس الشائعة الوحدات ونقدم واملكان.
الالحقة. الكمية املقارنات تذليل أجل من والربميل) (الجالون النفط قياسكميات ووحدات
يف املشكوك أو الحقيقية سواء — املعروفة األرقام فحص يف ذلك بعد تُستخدم وسوف
أن إدراك عىل النقاش يركِّز ذلك، كل وفوق املدى. الطويلة االحتياطيات بشأن — صحتها
تَعلَّْمنا ذلك من بدًال ولكن الطاقة، يصنعون البرشال أن فكرة وعىل للتحويل، قابلة الطاقة
الجوهرية الفكرة هذه تشكِّل ألغراضنا. فائدًة أكثر أخرى إىل متاحة صورة من تحويلها
االجتماعية حياتنا يف جذرية تغيريات سبَّبت التي الرائعة الهندسية األعمال كل أساَس
عليه بُنِي الذي األساس وهي املنقضينَْي، والعرشين عرش التاسع القرنني يف واالقتصادية

الطاقة». و«تخزين املتجددة» «الطاقة حول التاليان الفصالن
مع وارتباطاتها الشمسية الطاقة تناولنا والسادس، الخامس الفصلني يف
أيًضا ثمة ولكن والرياح. املياه وطاقة الحيوي بالوقود الخاصة املختلفة التكنولوجيات
متجددة؛ طاقة بأنها تُوَصف التي الطاقة حول عليها واإلجابة طرحها يجب مهمة أسئلة
املصطلح. هذا تعريف عىل تعتمد واالقتصادية السياسية النتائج من كبريًا عدًدا ألن وذلك
من كلٍّ يف الرضيبية واملزايا الحكومية املنح عىل تحصل املتجددة الطاقة مصادر أن وبما
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التفضيلية املعاملة من املستفيدون كان إْن تقييم املهم فمن والدولية، املحلية الساحتني
كانوا إن أو األول، املقام يف الترشيعات وضع حفزت التي األهداف يف يُسهمون الواقع يف
مصنعون أو سلع متعهدو بأنهم توصيفهم خالل من الربح عن يبحثون متطفلني مجرد

متجددة. بأنها وصفها يمكن ملعدات
و/أو القائمة التكنولوجيات من واسعة مجموعة الطاقة» «تخزين فصل يستعرض
منها. لكلٍّ والضعف القوة نقاط عىل الضوء ويسلِّط الغرض، هذا تخدم التي املقرتحة
جميع تطوير يف حيوي أمر املوسع التخزين أن يف السبب لفهم القارئ بيد الفصل ويأخذ
تخزين، أجهزة الواقع يف هي التكنولوجيات بعض أن وإلدراك املتجددة، الطاقة مصادر

الفئة. هذه ضمن الفور عىل تبدو ال قد أنها مع
عرقلت أو رت أخَّ التي والدولية املحلية السياسية القيود السابع الفصل ويتقىص
األشياء من الكثري عام، بوجه نعلم، ربما املناخ. تغريُّ حيال والفاعلة الرسيعة االستجابة
ربما السياسية، العقبات إصالح أو إزالة من نتمكن لم إن ولكن نفعلها، أن يجب التي
السابع الفصل وينتقد ناشئة. كارثة باعتباره العاملي االحرتار مع نتعامل أنفسنا نجد
إجراء آفاق لتحسني به القيام يمكن ما يُريس ذاته الوقت ويف املايض، يف املفاوضات فشل
بعض كوبنهاجن» بعد ما «آفاق األخري الفصل ويضيف املستقبل. يف أنجح مفاوضات

اإلصالح. إمكانيات حول األخرى التعليقات
ليس ولكن القريب املستقبل نحو هة فموجَّ والعارش، والتاسع الثامن الفصول أما
قائمة شكل يف ووضعها اتخاذها ينبغي التي الخطوات من سلسلة فنقرتح للغاية؛ القريب
ولكنها التكنولوجيا، عالم يف التحركات هذه من كثري ويقع لها. تواريخ تحديد مع أولويات
ويبدو املحيل. وكذلك الدويل املستوى عىل السياسة يف تفاوضوتغيري خطواِت أيًضا تشمل
صعوبًة أكثر وأحيانًا صعب، لدينا األمريكي الكونجرس التفاوضمع أن بعضاألحيان يف

الخارج. يف اتفاق إىل ل التوصُّ من
وما ٢٠٠٩ ديسمرب يف كوبنهاجن مؤتمر قه حقَّ ما عرش الحادي الفصل يناقش
للوقت مضيعة كان أم الدولية، السياسات وضع يف مفيًدا تمرينًا كان هل يحققه؛ لم
دون املرتوكة السياسية األسئلة بعض إىل الفصل هذا يف أيًضا نعود وسوف واملوارد؟
قد التي اإلصالحات وإمكانات العام الرأي تأثريات حول سيما ال السابع، الفصل يف إجابة

املناخ. لتغريُّ فاعليًة أكثر استجابات تولِّد
األوان يُفت «لم العبارة: هذه يف تلخيصه يمكن سنتناوله الذي الرئييس املوضوع
من متنوعة ملجموعة يمكن وخاللها َعقدين، أو لَعقد تمتد سانحة فرصة توجد بعُد».
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أو العالج أو التحسني أو الوقاية من مختلفة درجات تقدم أن والسياسية الفنية اإلجراءات
أولويات إىل نشري فنحن براجماتي، نهُجنا وسكانه. لكوكبنا فظاعة األرضار ألكثر ثالثتها
العدالة أن إظهار وسنحاول أيًضا، وعملية أخالقية قرارات عىل ونشدد املمكنة، البدائل
التغيري. تُحِدث أن نأمل قرارات أليِّ ورضورية أساسية مكونات األجيال بني واإلنصاف

مشكلتك؟ هي ما (2)

— إجراء التخاذ الحاجة عىل والسياساتية العلمية األوساط كل يف كبري اتفاق يوجد
تؤدي مستمرة عاملية ات تغريُّ يسبِّب الذي العاملي الطاقة استخدام حيال — قريبًا واتخاذه
األرض عىل كارثية عواقَب املنظم غري العاملي االحرتار وسيسبب خطري، بيئي تدهور إىل
عىل خالف يوجد ذلك، ومع املختلفة. واالجتماعية واالقتصادية السياسية الفرعية ونظمها
سياساتية. خيارات أيِّ تكاليف توزيع وكيفية وتوقيته، اإلجراء هذا حول واسع نطاق
املتوقعة، التغريات مدى حيال املستمرة العلمية الشكوك ظل يف مستغربًا ليس الخالف
اقتصاد إىل لالنتقال املحتملة الهائلة والتكاليف بها، املرتبطة الكبرية الزمنية والجداول
االقتصادي. النمو عن كبريًا تعديًال معدلة نظرية أو جديدة نظرية إىل ربما بل جديد، طاقة
من مسبوقة غري درجة الالزمة التغيريات تتطلب أن املرجح من أنه الشكوك يضاعف وما
ألن مستبعدة تكون قد والتي الداخيل، السياساتي االتفاق من ودرجة الدويل، التعاون
أن املرء يحتاج ذلك، إىل إضافة القديم. النظام تغيري تقاوم القوية املصالح جماعات
والتنمية، النمو، — الطبيعي االقتصادي النشاط أن مفادها التي الواضحة الحقيقة يدرك
تعقيد من يزيد مما والبيئة؛ الطاقة ألزمات األسايس السبب هو — والتصنيع والتجارة،

بالتوافق. التغيري تحقيق مشكلة
توثيًقا موثقة والبيئة الطاقة حيال يشء بأي القيام لعدم املمكنة املدمرة العواقب إن
العقود يف الصدد هذا يف تحققت التي اإليجابية والخطوات كثريًا. بها ومستشهد جيًدا،
عىل باالهتمام وجديرة مهمة بازغة عالمات وهي كبري، بتقدير تحَظ لم األخرية الثالثة
«معهد إنشاء أعقاب يف الصدد هذا يف كبرية مساهمات أتت املثال، سبيل فعىل التغري.

ييل: ما به الخاصُّ املهمة بياُن يتضمن الذي ،١٩٧٤ عام يف العاملي» الرصد

مستدام مجتمع بناء بصدد تعمل مستقلة بحثية مؤسسة العاملي الرصد معهد
تهديد دون األشخاص جميع احتياجات تُستوَىف وفيه اجتماعيٍّا، وعادل بيئيٍّا
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القضايا تحليل خالل ومن املستقبل. أجيال رفاهة أو الطبيعية البيئة صحة
العاملي الرصد معهُد يساعد الحقائق، عىل يعتمد ميًرسا تحليًال الحاسمة العاملية
والطبيعة الناس بني املعقدة بالتفاعالت العالم أنحاء جميع الناسيف تعريف يف
والحلول العالم مشاكل وراء الكامنة األسباب عىل املعهد ويركز واالقتصادات.
وخيارات استثمار وأنماط بسياسات الناسللمطالبة إلهام أجل من لها، العملية

جديدة. حياة أنماط

عقود. مدى عىل البيئي التدهور من العاملي3 الرصد ملعهد املختلفة املنشورات حذرت
األنهار وذوبان املياه ونقص األسماك مصايد وانهيار الرتبة وتآكل الغابات فاختفاء
تنشأ تهديدات كلها العاملي؛ االحرتار وزيادة والحيوانية النباتية األنواع واختفاء الجليدية

إجراء. اتخاذ يف األبعاد املتعدد الفشل من
كربى، مجتمعية استجابات تسبِّب أن آجًال أو عاجًال يجب الجسيمة التغيريات هذه
أو اقتصادية أنها عىل معينة استجابة وتصنيف واحد. سبب من ألكثر سيحدث بعضها
مجتمع عدد عن أو واحد سبب عن االستجابة تنتج قد حيث اعتباطي؛ إجراء املنشأ سياسية
عموًما االستجابات فإن جيًدا، لها ج املروَّ التحذيرات من الرغم وعىل ذلك، مع األسباب. من
حيال الشكوك ومنها لذلك؛ األسباب من متنوعة مجموعة توجد كبري. حدٍّ إىل فاترة كانت
التكاليف حيال واملخاوف واأليديولوجية، العلمية والخالفات اتخاذها، يجب الخيارات أيُّ
بها تستطيع التي والسهولة ا، جدٍّ وخطرية صعبة اقتصادية أزمة يف وخاصة املفرطة
املخاطر وبالطبع الدويل، الصعيد وعىل محليٍّا العمل إحباط أو تأخري املقاومة» «جبهات

اإلطالق. عىل االختيار عدم أو االختيار سوء يف نَة املتضمَّ للغاية العالية
النشطاء فيه تحرََّك فضاءً الحكومات جانب من قوية إجراءات أيِّ غياب َخَلَق
جهًدا — السابق األمريكي الرئيس نائب — جور آل بذل املثال، سبيل فعىل السياسيون.
وما العاملي لالحرتار النطاق وواسعة فورية الستجابات العام التأييد لحشد ملحوًظا
وثائقي فيلم ويف شهري كتاب4 يف تحذيراته ونُِرشت البيئي، التدهور عنارص من به يرتبط
إلسهاماته. تقديًرا ٢٠٠٧ عام يف نوبل جائزة عىل وحصل األوسكار. بجائزة فاز به مرتبط
اهتماًما جذب أخرى، إىل سياسية ساحة من حياته عمل جور تحويل خالل ومن
دون يوم يمر يكاد وال الناس. عامة توجهات تغيري يف األقل عىل بدأت حركة نحو عامليٍّا
أو البيئية الشواغل بعضجوانب عن قصة عىل التلفزيونية والتقارير الصحف تحتوي أن
يف تطورات أو منتجاتها عن ادعاءات اآلن الكربى الرشكات إعالنات وتربز املتجددة. الطاقة
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األقل عىل املايضبدايٌة العقد يف كان أنه ويبدو القضية. هذه مساعدة إىل تهدف سياستها
القول يجب ذلك، مع التهديدات. هذه حيال ما يشء فعل رضورة بشأن التوجهات ل لتحوُّ
فتصوير الدوائر؛ بعض يف مختلطة فعل بردود قوبلت اللهجة الشديدة التحذيرات إن
يف هائلة تغيريات إجراء دون إيقافها يمكن وال ساحقة تبدو تجعلها بطريقة التهديدات
للمشاعر تنفيًسا أثار ربما اإلطالق، عىل مؤكدة غري نتائجها التغيريات وهذه السياسة،
بالفعل عزََّز ما اإلطالق؛ عىل يشء بأي القيام قيمة حول األعمق التشاؤم فأثار الكامنة؛
تغيري أو عليه املتعاَرف املنطق تحدِّي يف يرتدَّدون الذين األفراد ملعظم املعرفية املحافظية

األساسية.5 النظر وجهات
الطاقة عىل املستمر اعتمادنا فإن القادمة، الفصول يف بالتفصيل سنعرض كما
الرئييسلالحرتار السبب هو — والفحم والغاز النفط — الهيدروكربوني الوقود من املولدة
الرغم وعىل ارتفاعها. الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني مستوياُت تواِصل إذ العاملي؛
من للبقاء قابٍل دويلٍّ اتفاٍق تحقيِق إىل الرامية الجهود فإن التأثري، هذا الجميع م تفهُّ من
املفاوضات يف باالنخراط أوباما إدارة التزام أن يبدو تعثََّرْت. االنبعاثات خفض أجل
قد — التفاؤل من موجة البداية يف ولَّد والذي — قوية» «بطريقة كيوتو اتفاقية لتعزيز
قضايا لضغط نظًرا ُمستغَربًا؛ هذا وليس االنتخابية، الحملة خطابات يف ما نوًعا تراجع
أيًضا القضايا هذه ترتبط الحال، وبطبيعة محيل.6 إلجماع ل التوصُّ عملية وتعقيد أخرى
االعتماد وزيادة النفط، أسعار ارتفاع مثل: واقتصادية؛ سياسية باعتبارات وثيًقا ارتباًطا
مستقرة غري تكون أن يُحتمل مناطق يف بهم موثوق غري يكونوا أن يُحتَمل مورِّدين عىل
بني فقط ليس واملنافسة املوارد، وتأميم االقتصادية القومية النزعة وزيادة العالم، من
والشعور املساواة عدم وزيادة املستهلكني، مختلف بني أيًضا ولكن واملستهلكني املنتجني
السيطرة أجل من تقاتل التي الدول وبني داخل الرصاع زيادة واحتمال بالظلم، املتزايد
ة امللحَّ املحلية االحتياجات لتلبية أقل ماًال إال يُبقي ال النفط مقابل الدفع إنَّ إذ املوارد؛ عىل

األخرى.
القوية املصالح جماعات قدرة عن بعيًدا بالذكر؛ جديرة أخرى ضغوطسياسية توجد
النظم وخصوًصا الواقع، يف السياسية النظم كل أن حقيقة عن وبعيًدا التغيري، إحباط عىل
تضاف أن بد فال املدى. طويلة جادة خطط أيِّ وضع يف كبرية صعوبة تجد الديمقراطية،
عىل عالوة الزمان. من عقد ملدة آثارها تستمر قد التي الحالية، االقتصادية األزمة لها
ملكية باعتبارها تحدث، تكنولوجية إنجازات بأي لالحتفاظ واضحة إغراءات توجد ذلك،

22



البداية

كمنفعة التكنولوجية اإلنجازات معاملة من فبدًال باهظ. بسعر بيعها ينبغي قيِّمة فكرية
دخل عىل والحصول املعرفة اكتناز إىل مبتكرها يسعى ربما مشاركتها، من بد ال عامة
«إفقار سياسات عليه يُطَلق بما يذكِّرنا السلوك هذا متاًحا. يصبح قد الذي االحتكار من
بدًال املشاكل تصدير إىل سعت والتي العرشين، القرن ثالثينيات يف سادت التي الجار»
دولية مؤسسة غياُب الراهنة الفرتة ويف حينها ذلك من وعزََّز تعاوني، نحو عىل حلها من
والقوية. الغنية الدول جانب من قوية قيادة غياب وكذلك التعاون، هذا تسهيل عىل تعمل
جيًدا. يبدو لتطور الضار التأثري بأنها وصفها يمكن عة متوقَّ غري أخرى نتائج ثمة
لالستثمار الحافز فسيقل وانخفضسعره، النفط عىل انخفضالطلب إذا املثال، سبيل عىل
إىل يؤدي قد الذي األمر الحكومي؛ الدعم انخفاض إىل ذلك يؤدي وربما البديلة، الطاقة يف
السياسات، وْضَع إن الواقع، يف والبقاء. للمنافسة البدائل تواجهها التي الصعوبة زيادة
متقطعة عمليٌة — املقبل العام وانتعاش العام، هذا ركود — لألحداث أسريًا يَُعدُّ الذي
املفرط الحماس أن وهو آَخر؛ أخالقي» «لخطر املحتمل التأثري أيًضا وهناك متسقة. وغري
يقوِّض أو ر يؤخِّ قد — الكربون حبس مثًال، — العام هذا يف رسيع حل إىل للوصول

أكرب. برسعة االنبعاثات من الحد يف تبدأ قد أخرى مؤملة سياسات
االحرتار يف الرئييس املساهم هي الهيدروكربونية املواد احرتاق نواتج أن إىل نظًرا
الحسان العلماء من العظمى الغالبية بني ذلك عىل اآلراء يف متزايد اتفاق ويوجد — العاملي
املشار والتهديدات املخاطر من الكثري أن احتمال زيادة هي النتيجة كانت وإذا — السمعة
املعيشة مستويات من يخفض مما ووطنيٍّا، وإقليميٍّا عامليٍّا اضطرابًا سيخلق سابًقا إليها
الصعب من كان أنه يف السبب فما والقلق؛ والخوف األزمة من دائمة حالة يخلق و(ربما)
توضيح الصعب من ليس التهديدات؟ هذه مثل لتجنُّب مشرتكة سياسات وضع للغاية
الدول أو املتحدة الواليات إىل بالنسبة املعقولة السياسات حزمة عليه تكون أن ينبغي ما
موضع السياسات تلك وضع ولكن ككل، الدويل املجتمع إىل بالنسبة الواقع يف أو األخرى
أسباب بعض نستكشف سوف تماًما. مختلفة مسألة — يزال ال وربما — كان التنفيذ

التايل. الجزء يف األمر هذا
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نواجهها التي التحديات (3)

الفاعلة، والدولية الوطنية السياسات وضع تعوق التي بعضالعقبات إىل بالفعل أملحنا لقد
وهي:

الرئييس اإلصالح أمام عقبًة — تزال وال — والغنية القوية املصالح جماعات كانت (١)
املوجود. الطاقة اقتصاد يف

الثالث، العالم وبلدان املتقدمة البلدان بني املصالح يف شديدة اختالفات توجد (٢)
الرسيع التصنيع عىل القائمة التنمية اسرتاتيجيات عن باالبتعاد فكرة أيِّ يف تثق ال التي

التقليدية. الطاقة ملصادر املكثف واالستخدام
االقتصادي. واالضطراب الخوف فرتة يف قبوًال تلقى وال باهظة املحتملة التكاليف (٣)
العمل إىل يؤدي قوي صوت اآلن؟) حتى نقول أن يمكن (هل له ليس العام الرأي (٤)

والتضحية.
أِي الجد؛ محمل عىل املدى الطويلة الحاجات اتخاذ يف بارع سيايس نظام يوجد ال (٥)
األسهل الخيار أبًدا. تقع ال قد أخطار لتجنُّب أو مستقبلية فوائد لضمان اآلن الكبري البذل
ما وزر آَخر شخص يتحمل أن أو ما، يشء يظهر أن يف أمًال تخطيط» دون «التحرك هو

سيحدث.

عىل اآلراء، يف اتفاق تحقيق دون تحول التي ذكًرا العقبات أكثر األمور هذه تكون ربما
تأكيد مجرد وليس — شاملة اسرتاتيجية تنفيذ رضورة حول والدويل، املحيل الصعيدين
الواضح من ولكن الطاقة. بأزمات املرتبطة البيئية األزمات مع للتعامل — إليها الحاجة
العقبات ذكر مجرد من أبعد التحليل هذا نطاق وتوسيع تعميق ملحاولة يحتاج املرء أن
التضحية أو األموال دفع إىل بالحاجة وشعوبها الحكومات إلقناع سبل وتوجد املألوفة.
سامرز والَحَظ البعيد. املستقبل يف ولو املستقبل، يف مؤكدة غري منافع تحقيق أجل من اآلن
بسبب أقل قيمًة تُمنَح ما عادًة املستقبل يف السياسة وفوائد تكاليف أن املثال سبيل عىل
عىل نحصل أن املحتمل من أننا نعتقد وألننا غًدا، من أكثر اليوم الفوائد تقييم إىل امليل
وبرغم اليوم.7 واحد دوالر من أقل إنفاق طريق عن املستقبل يف واحد دوالر قيمتها بضائع
واجبنا حيال معظمنا لدى «املوجود األخالقي االلتزام وهو تعويض؛ عامل إىل يشري ذلك،
الطويل االستثمار صاحب املرتدِّد املستثمر تنبيه أيًضا وينبغي القادمة». األجيال تجاه
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مخاوفنا كانت إذا خاصة املستقبل، يف أكرب ثروات لتحقيق ضمانات لدينا ليس بأنه املدى
اليوم. املتاحة للخيارات إهمالنا بسبب الواقع يف ق تتحقَّ العاملي الرضر من

التوزيع؛ عدالة حول الضمنية األعراف من نوع عىل دائًما األجيال اإلنصافبني استند
باملثل للمعاملة الخاصة عاته توقُّ بسبب املستقبل نحو رسمية غري التزامات يقبل جيل كل
االجتماعي الضمان برامج أساس املتحدة الواليات يف الفكرة هذه وكانت املستقبل، يف
يمكنه جيٍل كلَّ أن ضمنًا هذا يعني البيئي، الصعيد وعىل وغريها. الصحية والرعاية
أو يمكن ال ولكن به، الخاصة االحتياجات لتلبية واملوارد األرايض من العادلة االستفادة
الطويلة اإلنتاجية تقليل أو تقويض خالل من املستقبليني املستخدمني يرضَّ أن ينبغي ال
«للتنمية برونتالند8 لجنة تعريف يف ذلك ر ُصوِّ داٍع. دون املوارد تلك أو األرض لتلك املدى
عىل املقبلة األجيال بقدرة املساس دون الحارض احتياجات «تلبِّي تنمية بأنها املستدامة»
املحميات أرايض عىل الحفاظ تجاه التزامنا يؤكِّد املعيار هذا الخاصة.» احتياجاتهم تلبية
واسَعني وموافقة بقبول حظيت التي الوطنية السياسات وهي املحمية، الربية واملناطق

مجتمعاتنا. يف الِقَدم منذ
عىل يجب ولكن معايري، أو توجيهية كمبادئ تخدمنا أن الصيغ لهذه ويمكن
من اآلن ندفع أن ينبغي كم عمليٍّا. التشغيلية املسائل معالجة تواصل أن الفردية التطبيقات
بعينها؟ استثمارات نستثمر ومتى كيف يقرِّر الذي َمن مؤكدة؟ غري مستقبلية فوائد أجل
كيف املستقبل؟ يف الفوائد بمعظم ويتمتع اآلن التكاليف معظم يتحمل أن يجب الذي َمن
نفعل؟ ماذا أم لجيل أم مقبلة سنوات لعرش نفكِّر هل أْي مستقبًال؛ «املستقبل» يكون
أن حقيقة لقبول — الديمقراطية املجتمعات يف األقل عىل — بديل أيُّ يوجد ال أنه يبدو
تكون لن التي العملية وهي السياسية، للعملية املؤكدة غري النتائج هي ستكون القرارات

الشئون. من الكثري بني من واحد شأن سوى القادمة األجيال احتياجات فيها
النقاش، من كبري بقدر يحظى ال الحالية االقتصادية األزمة جوانب من جانب ثمة
وليس املجتمع، مستويات جميع عىل املواطنني بني نشأ الذي والخوف القلق مستوى وهو
والواثقني األغنياء بني أيًضا ولكن — والضعفاء الفقراء — فحسب املعتادين الضحايا بني
ومستوى واملعاشات والدخول العمل فرص فقدان حيال فاملخاوف (سابًقا؟) بأوضاعهم
استغالُل املشكلة تفاُقم من يزيد ولألسف، منطقية. غري وليست منترشة بأكمله املعيشة
اقتصادية أو سياسية مكاسب لتحقيق املشاعر بهذه التالعب ومحاولُة والقلِق الخوِف هذا
لدى نغرس أن الرضوري من الصدد، هذا يف العامة). اإلعالم وسائل خالل من (وخاصة
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التحيُّزات ومقاومَة املستقبلية، االلتزامات يف للتفكري االستعداَد الحكومة قادة وبني العامة
عىل وتكراًرا مراًرا التأكيد خالل من اليقني،9 عدم ظل يف القرار بصنع املرتبطة املألوفة
بني املساواة أن عن الدفاع مجرد ليس هنا الهدف االعتبار. يف تُوَضع خيارات وجود
ولكن التفاوض، عملية يف والتعقيد الصعوبة من مستًوى إزالة إىل تؤدي ربما األجيال
السن، (كبار السكان رشائح بعض لدى املستنِزف الرتكيز ف يخفِّ قد استخدامها أن عن
يمكن ال ما وهو الشخصية، االقتصادية الرفاهية عىل التأثري) وأصحاب ثراءً، واألكثر

أخرى. بطريقة تخفيفه
أو املفرطة لألنانية املدى الطويلة العواقب عن بسيطة مالحظات تقديم يكفي لن
تدشني كيفية حول عملية اقرتاحات أيًضا املرء يحتاج بل للموارد؛ املتبادلة التأميم عمليات
من بمزيد املسألة هذه وسنناقش الظروف. هذه مثل يف للتطبيق قابلة تفاوضية عملية
مؤتمر إطار يف الخاطفة املفاوضات إن نقول أن هنا ويكفي الحق، فصل يف التفصيل
كاذبة التزامات أو جمود سوى عنه ينتج ال للغاية، بعيًدا تفاوضيٍّا جًرسا تكون قد عاملي
وجود رضورة يعني مما كافيًا؛ «العادي» ج التدرُّ يكون أالَّ املرجح ومن ذ. تُنفَّ ما نادًرا
من تتحقق املدى طويلة توافقية أهداف وجود مع ج، التدرُّ من استدامًة أكثر أعمق نوع

مشرتكة. بصورة عليه متََّفق اتجاٍه يف منتظمة خطوات خالل
املشرتكة املعرفة غياب وهي للبقاء، قابل دويل اتفاق خلق تعرتض أخرى عقبة ثمة
تكن لم التي العقبة وهي لحلها، به القيام يجب وما املشكلة أسباب حول واسع نطاق عىل
بناؤها يتم والتي التوافقية»، «املعرفة بأنه هذا هاس10 وصف دائًما. مفهومة أهميتها
يف األيديولوجية عن تختلف ثَم ومن — والتقييم لالختبار الخضوع رشيطة — اجتماعيٍّا
بسبب الحايل السياق يف املعرفة هذه إيجاد الصعب من فكان مستمرة، تحديات مواجهة
املعاَرضُة العوامِل هذه فوق وِزيَد نَة. املتضمَّ املمتدة الزمنية والفرتات الحقائق تعقيدات
اتخاذ ملقاومة مربرات أو كأسباب استخدامها يمكن التي العلمية اآلراء أغلب من العرضية
الوحيدة «املعرفة أن عىل ينص الذي الثالثة العلماء بياَن املثال، سبيل عىل الِحْظ، إجراء.
الزمن عليها عفى قد يكون سوف للمشكلة الحالية التفاهمات أن هي عليها ل يُعوَّ التي
األدلة بني من واالختيار االنتقاء نحو النزعة وكذلك عاًما.»11 عرشين أو عرشة خالل
عن فضًال االتفاق، أمام عائًقا أيًضا يمثل ذلك كل املتعارضة؛ األدلة وتجاهل املختلفة،

والشكوك. االحتماالت عليها تهيمن بيئٍة يف مؤكدة أمور وجود يف السياسيني رغبة
تعترب أن يمكن ال فإنها عليها، ومختلًفا مؤكدة وغري ملتبسة املعرفة تلك أن ورغم
التوافقية، املعرفة لخلق أقوى ملحاولٍة باألحرىحجٌة هي وإنما إجراء، أيِّ اتخاذ لعدم حجًة
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للحصول واسٍع نطاٍق عىل بهم املعرتَف الخرباء من كبرية هيئات إنشاء خالل من سيما ال
إن الجادة. البحثية للمشاريع أفضل تمويل وتوفري ونرشها املتاحة املعارف أفضل عىل
بضع قبل نوبل بجائزة فازت والتي املناخ، بتغري املعنيَّة الدولية الحكومية الهيئة نجاح
وتوازنًا موثوقيًة أكثر أوراقها كانت به؛ القيام ينبغي وما يمكن ما عىل يدل سنوات،
البيئة، مجال يف املتشككون أو البيئية املخاوف مثريو بذلها التي املقابلة الجهود من بكثري
قوية سياساتية مواقف اتخاذ نحو الحكومية القرارات دعم يف األقل عىل مفيدة وكانت
بشأن اآلراء يف اتفاق تحقيق األسهل من سيكون الحال، بطبيعة املسائل. هذه حيال نسبيٍّا
الهبوط مرشوع قبيل من يشء الكيان لدى كان إذا إجراء، اتخاذ نحو القوية االلتزامات
املرشوع هذا ويتمتع الحماس. وتوليد التأييد لحشد املتحدة الواليات يف القمر سطح عىل
وتأييد قوية وبقيادة املهمة، هذه تنفيذ كيفية حول معقول نحو عىل قوية توافقية بمعرفة
توجد ال لألسف، الجهد. تربير أجل من عنيد عدو مع «كسباق» برؤيته يتمتع كما شعبي،
مماثلة نتائج حدوث لتحفيز دوليٍّا، أو محليٍّا سواء الظروف، هذه مثل مقرتنة ظروف
املتقدم العالم يف بيئية كارثة وقوع كْوَن البعض يرى البيئة.12 أو بالطاقة يتعلق فيما
أو باريس أو لندن مثًال ترضب ولكنها آسيا، يف تسونامي كارثة إىل أقرب شيئًا كافيًا، أمًرا
سياساتية استجابات لتوليد مسئولة وغري للغاية مكلفة وسيلة الحال بطبيعة وهذا ميامي.
بعد مبارشة حدثت التي املساعدات يف الهائلة للزيادة أن يبدو ال ذلك، جانب إىل فاعلة.
فمع الدولية. املؤسسات أو اإلقليمية الحكومات من أيٍّ عىل دائًما تأثريًا تسونامي كارثة
أفضل)، تقنية استشعار أجهزة بتثبيت يتعلَّق (معظمها القليلة بعضاالستثناءات حدوث

معتاد. هو كما عملهم إىل يرتاجعون املستجيبني معظم أن يبدو
التي — لالتفاق الوصول أمام األساسية العقبة إن أْي الداخل؛ يف اآلراء يف االتفاق يبدأ
املشاكل الواقع، يف الداخلية. السياسة دور هي — املراحل مختلف يف بالفعل الحظناها
الحكومية، غري واملنظمات الدولية فاملنظمات الفرعي؛ النظام عليها يهيمن نناقشها التي
تلقاء من األمر من بكثرٍي للقيام الالزمة واملوارد للسلطة تفتقر أخرى دولية كيانات وأي
بنا يجدر ولكن املشكلة، هذه عىل للتغلب ذكية حيل أو تخطيطات توجد وال نفسها.13
وجوده، دون أو املحلية القضايا عىل اتفاق وجود مع أنه وهي واضحة، نقطة عىل التأكيد
األمل من درجة بوجود يسمح الذي الحاسم املتغري هي املصممة القوية القيادة فإن
بوش-تشيني بحكومة أوباما-بايدن حكومة استبدال ثَم ومن الراهن. الوضع ظل يف
وأخريًا والبيئة، الطاقة مجاَيل يف الريادة تأكيد يف املتحدة الواليات يساعد «ربما» املقاِومة
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يضطر قد ولكن ومواقفها، سياساتها عن للتعبري ومحرتمة عادلة فرص عىل الحصول يف
الحالية. االقتصادية األزمة من الناجح الخروج انتظار إىل الحازم اإلجراء

وحتى الحكومات، ملعظم بالنسبة األولويات» قمة «عىل مسألة البيئة كانت ما نادًرا
ارتفاع يحدث عندما إال ومحورها االهتمامات أول الطاقة مشكلة تكن لم قريب وقت
يهيمن القضايا هذه حول املؤتمرات كانت لذلك، ونتيجة النفط. أسعار يف مفاجئ
الحكوميون والبريوقراطيون البيئة، وعلماء الصناعة، عن واملدافعون البيئة، أنصار عليها
املسئولني من الكثري فإن املايض، إىل بالنظر املثال، سبيل عىل وهكذا، املستوى. املتوسطو
يرون إنهم اآلن يقولون …» ١٩٩٧ عام يف كيوتو بروتوكول التفاوضعىل يف شاركوا الذين
«يف بريطاني: مسئول قال وكما واالقتصادي.» السيايس للواقع متفهم وغري ضعيف أنه
الداخلية، السياسات وضعنا نكن لم ولكننا الوعود، من الكثري أنفسنا عىل قطعنا كيوتو،
توجد للغاية.»14 ة هشَّ املطاف نهاية يف كانت … كيوتو اتفاقية أن يف السبب هو وهذا
ورفيعة ملتزمة قيادة ِقبَل من تُدَفع أن يجب املفاوضات أن هما: هنا؛ بسيطتان نقطتان
أمر الداخلية السياسية القيود حول الخربات وأن املتحدة، الواليات من سيما ال املستوى،
شديدة العقبات القول، خالصة وتنفيذها. إقرارها سيتم اتفاقات نريد كنَّا إذا األهمية بالغ

بعُد. النمو مكتملة غري معها التعامل وأدوات
من والغرض لها، باالستسالم علينا يحكم ال تواجهنا التي باملشاكل االعرتاف ولكن
أيًضا وتتجنبها فيها املرغوب غري اآلثار ف تخفِّ أن يمكن بنَّاءة مناهج تقديم الكتاب هذا
حدٍّ عىل العلمية والتكنولوجيا السياسة عىل اقرتاحاتنا وسرتكز ممكنًا. ذلك يكون حيثما

الغايات. هذه تخدم سوف التي الخيارات مجموعة أو الخيار كان أيٍّا سواء،
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الثاني الفصل

اجلغرافية السياسة عىل نظرة

منظور كل من املوضوع تتناول العاملي االحرتار حول ومتزايدة هائلة مؤلفات توجد
إعادة من تعلُّمه يمكن ا عمَّ املرء يتساءل ربما الظروف، هذه يف تقريبًا. تخيُّله يمكن
أثري الذي الجدل والبيئة؛ الطاقة عن السابق الخالف منطلق من الحايل النقاش تركيز
املفيدة الدروس بعض الواقع يف توجد العرشين. القرن سبعينيات يف النمو حدود حول
الفصل. هذا يف ييل فيما نعرضها وسوف السابق، الجدل هذا من استقاؤها يمكن التي
العامة» «املنفعة منظور من الحالية املناقشة عرض من فوائد توجد ذلك، عىل وعالوة
تحليلية خلفية تقديم أجل ومن اآلن. قبل موجودة تكن لم التي الفئة وهي الدولية،
رضورة عن اإلطار هذا إياه يعلِّمنا أن يمكن ما أيًضا سنستكشف للمناقشة، جديدة
لتناول املنهجان هذان يمثِّل لها. االستدامة وتحقيق العامة املنفعة هذه مثل تدشني
ختاميٍّا جزءًا وسنزيد الفصل، لهذا األساسية البنيَة فيه والتحكُّم املناخ تغريُّ موضوعات
أكرب. نحو عىل املتخصصة التالية للفصول الطريق يمهد الذي السياساتي الجدل حول

للنمو؟ حدود توجد هل (1)

وادَّعى الفور.1 عىل شهرية» «قضية وأصبح ،١٩٧٢ عام يف النمو» «حدود كتاب نُِرش
املتطورة الحاسوبية النمذجة تقنيات من متنوعة مجموعة باستخدام — الكتاب مؤلفو
الغذائي واالستهالك والتصنيع السكاني النمو يف املتزامنة االتجاهات استمرار أن —
واملجتمع العاملي لالقتصاد حتمي انهيار إىل يؤدِّي أن شأنه من والتلوث؛ املوارد واستخدام
بعرشين الكتاَب تََلِت التي املنشورات عدَّلت املقبلة. املائة السنوات يف ما وقٍت يف العاملي
األساسية الرسالة ظلت ولكن املرعبة، التوقعات بعَض طفيٍف نحو عىل عاًما ثالثني ثم
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تحديًدا، أكثر نحو عىل أو — األرُض تجاوزت األمر، يف تفكري دون تقريبًا نفسها؛ هي
تجديد املتجددة للموارد عندها يمكن التي الحدوَد — املتقدمة الصناعية املجتمعات
إىل املتجددة غري املوارد عىل االعتماد من املجتمع تغيري عنده يمكن الذي واملعدَل نفسها،
واملاء الغذاء مثل الحيوية املوارد أن حول الجدل وأثري املتجددة.2 املوارد عىل االعتماد
النمو، رسعة حول مختلفة افرتاضات عىل اعتماًدا متفاوتة بمعدالت تختفي سوف والنفط
تجنب يمكن وال لُه. تحمُّ يمكن ال حدٍّ إىل ستصل االرتفاع يف اآلخذة التلوث مستويات وأن
للتصنيع. الرسيع ِر والتطوُّ للسكان املتسارع النمو إبطاءِ خالل من إال واالنهيار الفوىض
ما وضوح عدم من الرغم عىل يبدو، ما عىل رضوريٍّا للنمو جديد نموذج وضع كان
أو للتطبيق قابلية أكثر البديلة النماذج من أيٌّ كان إن أو النموذج هذا عليه يكون قد
وأزمة قبوله. أو للتطبيق الحايل النموذج قابلية من الثالث، العالم يف سيما ال قبوًال، أكثر
الزيادة — األوسط الرشق يف ١٩٧٣ عام يف كيبور» «يوم حرب بعد اندلعت التي النفط
ساهمت — قصرية سنوات بضع غضون يف النفط أسعار يف باملائة ٥٠٠ إىل وصلت التي
األسعار وارتفاع املوارد نضوب حول الجدل سادت التي املتشائمة النظرة يف شك بال
الوقت ذلك يف النفط أزمة أثارت ذلك، عىل وعالوة املحتمل. العاملي واالضطراب والرصاع
حول مفيًدا تحذيًرا تمثِّل والتي املستهلكة، البالد جانب من املتطرفة الفعل ردود بعَض
وبالد السعودية العربية اململكة لغزو البعض دعا إذ الضغط؛ تحت الهسترييا أخطار
وناَدى أراضيهم، تحت املوجودة املوارد يمتلكون ال أنهم مبدأ عىل بناءً األخرى الخليج
إلجبارهم وغريهم؛ السعوديني لتجويع يبدو، ما عىل كسالح، الغذاء استخدام إىل آَخرون
يفعله قد ما أو املتحدة الواليات تفعله قد مما خوًفا بذلك؛ القيام أو األسعار خفض عىل
الرنانة املقاالت نطاَق قطُّ تتخطَّ لم تلك والفوىض الكوارث وصفات أن ويبدو اآلَخرون.
زراعة ملحاولة ودفعتهم بالفعل السعوديني خوَّفت ولكنها «كومنتاري»، مثل مجالت يف

للغاية. قاحلة صحارى يف جدٍّا عالية بتكلفة ألنفسهم الغذائية الحبوب
البيئية، الحركة وتعميق ظهور يف كبريًا إسهاًما بالفعل النمو» «حدود كتاب أسهم
االقتصادي. للنمو السائد النموذج عىل املرتتبة اآلثار حول تحذيًرا يبدو ما عىل وقدََّم
يف حتمي االنهيار أن أو فجأًة، سينفد كان يشء كل أن عىل ينصُّ التحذير يكن لم
ون، ُمِحقُّ الكتَّاب كان إذا الرسعة؛ حدوَد ضمني شكل يف التحذير تناول بل معني، تاريخ
وسندفع البيئة، عىل وضْغطنا املوارد استخدامنا يف اآلمنة الرسعات نتجاوز كنَّا فإننا
من والكثري النمو» «حدود ولكن برسعة. أساليبنا نصلح لم إذا باهًظا ثمنًا — كلنا —
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ردوَد أيًضا أثارت يربِّرها، أنه وبدا أوجدها التي األخرى التشاؤم مجادالت) (أو نماذج
االقتصاديني من والكثري الثالث، العالم هي: رئيسية؛ مصادر عدة من قوية سلبية فعل
الرفاهية هذه أن رأوا الذين الرأي يف املختلفني العلماء وبعض الجدد، الكالسيكيني
حجج يَْقلب الواقع يف وذلك املطاف؛ نهاية يف والفقراء للبيئة بالنسبة مفيدان والتصنيع

عقب. عىل رأًسا املتشائمني
أيِّ عىل العثور الصعب فمن كبري؛ حدٍّ إىل أيديولوجيٍّا الثالث العالم موقف كان
الحدود عىل املرتتبة لآلثار املفاهيمية الناحية من ومدروسة بوضوح محددة تحليالت
زعماء من الكثريَ أن بََدا ما الثالث. العالم محلِّيل ِقبَل من للنمو املزعومة أو الحقيقية
مؤامرة كان كله الجدل أن — تقريبًا إراديٍّا ال — هو يعتقدونه ومثقفيه الثالث العالم
البلدان إخبار طريق عن وازدهارها، قوتها عىل للحفاظ الغنية املتقدمة الدول جانب من
النموذج أنه وبََدا املايض، يف جيًدا نجح الذي النمو نموذج عن التخيل عليهم أن النامية
الثروة تحقيق نحو الطريق نفس عىل النامية البلدان يضع أن شأنه من الذي الوحيد
يمثِّل الذي النموذج، هذا عن النامية البلدان تخلَِّت فإذا الدخل. مستويات وارتفاع
عىل املوارد استخدموا وإذا محله؟ يحل أن يمكن فماذا مكوناته، أحَد الرسيع التصنيُع

الفقر؟ عىل سيتغلبون فكيف اعتداًال، أكثر نحو
االحرتار أو األوزون استنفاد عىل الثالث العالم أعمال جدول يركِّز لم الواقع، يف
انخفاض مثل قضايا عىل ركََّز بل املهدَّدة)، الجزرية الدول بعض (باستثناء العاملي
وخلق االقتصادي النمو يشء كل وقبل السامة، بالكيماويات والتلوث الزراعية، اإلنتاجية
إضافة الخارجية. املساعدات من واملزيد األسواق إىل التفضييل والوصول العمل فرص
عىل البيئية واألزمات الطاقة أزمات يف اللوم إللقاء متواِصل جهد هناك كان ذلك، إىل
التكاليف عن مسئولة ذلك عىل بناءً كانت املتقدمة الدول أن عىل واإلرصار املتقدم، العالم
يكونوا ألْن النامية البلدان من وغريهما والهند الصني اتجاه وكان الرضر. إلصالح الكاملة
حول الرئيسية املشكلة وليس مستقبلية، مشكلة يُعتَرب األزمتني كلتا يف كباًرا مساهمني

اآلن. املوجودة املشاكل خلق عن مسئوًال كان َمن
وفاعل منصف نحو عىل تتعامل متاحة بديلة نمو اسرتاتيجيات هناك كانت هل
دايل هريمان ِقبَل من املطروحة الالنمو نماذج كانت بالتأكيد الشواغل؟ مجموعتي مع
التي — املستدامة» «التنمية فكرة وأن جيًدا، دائًما يكن لم النمو أن دايل اعتَقَد فاشلة.3
كانت — املتحدة األمم منظومة يف وخاصة البيئة، حماية منارصي بني شعاًرا أصبحت
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الفقرية بالبلدان مباِرشة صلة ذات كانت إجابة بال أسئلة ترك لكنه لها، معنى ال عبارة
مثل — أخرى نماذج وُقوِبلت املحدودة. املالية املوارد أو املحدود البرشي املال رأس ذات
التصنيع عىل الشديد الرتكيز قبل األساسية اإلنسان احتياجات تلبية عىل ركَّزت التي تلك
االقتصاديني ِقبَل من أيًضا ولكن الثالث، العالم نخب ِقبَل من فقط ليس بالتشكُّك، —
يف استند الذي — االسرتاتيجية هذه نحو العداء ظهر التقليديني. الجدد الكالسيكيني
القرن سبعينيات يف مرة ألول — للنمو معادية بأنها مربر غري افرتاض عىل منه جزء

الثالث. العالم يف كثريًا الفقر من للحدِّ املعياري النمو نظرية فشل عىل كردٍّ العرشين
زيادة عىل املتقدمة الدول إجبار يف رغبة مجرد الثالث العالم مقاومة من جزء وكان
قد أنه من مخاوف من النخب بني ما وزادها املباِرش، واالستثمار الخارجية املساعدات
املساعدات. أموال إنفاق ينبغي وأين كيف عىل املبارشة للسيطرة فقدانَهم تغيري أيُّ يسبب
تحمله البلدان لهذه يمكن ال ترٌف بالبيئة االهتمام أن فكرة املقاومة من آَخر جزءٌ عَكَس
الكثري يقدِّمها كان والتي قبُل، من مألوفة كانت التي الحجة مع أيًضا يتشابه وهذا بعد.
الرفاهيات من السياسية واملنافسة الديمقراطية أن مفادها والتي الحاكمة، النخب من
إذا منطقيًة أكثر ستصري األنانية الحجة هذه كانت لها. تحمُّ الفقرية للبلدان يمكن ال التي
لألسف ولكنها العام، الصالح أجل من بالفعل قوتها استخدمت الحاكمة النخب كانت
األصدقاء ومكافأة بالسلطة االحتفاظ ملجرد القوة هذه من كبري قدر استخدام أساءت
كانت التي املوارد من الكثري أن لحقيقة نظًرا ذلك، عىل عالوة املحتملني. األعداء وإبعاد
يف أمل أيًضا هناك كان الثالث، العالم يف تكمن شحيحة تكون ألن للتعرُّض طريقها يف

النفط. مع حدث كما الناتجة، األسعار زيادات من الواقع يف تستفيد ربما أنها
الجدد الكالسيكيني االقتصاديني هم النمو حدود لحجة الرئيسيون النقاد كان
تتم جوهرها؛ يف للغاية بسيطة حجتهم وكانت سايمون، جوليان أمثال التقليديني
من ا جدٍّ قليل عدد عىل ركَّزت ألنها للنمو حدود أيِّ حول التحذيرات تبسيط يف املبالغة
التكنولوجي البرش إبداع استجابة كيفية االعتبار بعني تأخذ أن يف وفشلت املتغريات،
«املورد لسايمون، وفًقا البرش، ابتكار كان الندرة. زيادة نحو للسوق، الطبيعي والعمل
«مثاًال كان النمو» «حدود كتاب أن إىل ذهب وهكذا، معينه. ينضب ال الذي املطلق»
مؤثًِّرا يكون ذلك ومع شنيع، نحو عىل سيئًا العلمي العمل يكون أن يمكن لكيف رائًعا
مطرد بشكل انخفضت والطاقة الخام املواد أسعار أن رأى ذلك، عىل وعالوة للغاية.»4
وأن املدى)، القصرية الصغرية» «التغريات استبعاد (مع الحقيقية القيمة حيث من
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املزيد استصالح تم وأنه الثالث، العالم أنحاء معظم يف باطراد تنمو الغذائية اإلمدادات
يف املتوقعة األعمار متوسطات استمرت إذا التلوث خطر يقل أن يمكن وأنه األرايض، من
ما إذا النامية والبلدان املتقدمة للبلدان صافيًا ربًحا السكاني النمو وسيكون ن، التحسُّ
التي اإلحصاءات عىل أيًضا ركََّز والذي موقفه،5 لومبورج وأيََّد معتدل. نحو عىل استمر
«املتشائمون» كان باختصار، األعمار. متوسط وازدياد العالم يف الفقر انخفاض تبنيِّ
آَخر جانب وثمة السياسية.»6 للسلطة املوصلة املوجة يركبون للمتعة «قاتلني البيئيون
سبيل (عىل النطاقات بعض يف التعديل أن يف يتمثَّل للمتشائمني املناهضني حجة من
بََدْت مما أرسع كان استخدامها) وكفاءة املوارد حفظ عىل املدخلة التحسينات املثال،
والتكيُّف، لالبتكار واملساحة الوقت من املزيد توافر يعني مما املتشائمني؛ توقعات عليه
الجديدة. واألدوية والري لألسمدة االنتشار املتزايد االستخدام مثل نطاقات يف وخاصة

كانت النمو؛ حدود نماذج يف الضعف نقاط لبعض مفيًدا نقًدا الحجج هذه قدَّمت
من ا جدٍّ الكثري أسقطت النماذج ألن خاص بشكل مالئمة تهمة التبسيط يف املبالغة
حني يف ذلك، مع تجاهَلتْها. أو واالقتصادية، واالجتماعية السياسية األصعدة عىل األمور،
التي الطريقة إىل حجتهم أسندوا الذين — النقاد كان كبريًا، ازدهاًرا السوق أظهرت
يسقطون — بالفعل لها وفًقا تعمل التي ربما أو لها، وفًقا تعمل أن للسوق ينبغي
كثريًا لكنها األسعار، ملؤرشات األسواق تستجيب ربما الرئيسية. االعتبارات بعض أيًضا
أكثر العام والرأي السياسية النظم تكون وربما خطرية، زمنية فجوة مع ذلك تفعل ما
سائًدا. الفكري اليقني عدم ويظل التعديل القوية املصالح تقاوم عندما خاصة بطئًا،
وأنها تنضب، ال االبتكار عىل اإلنسان قدرة أن يف عمياء ثقة الوثوق ببساطة يمكننا ال
قد التعديالت بعض من املحتمل اإلجحاف وأن املناسب، الوقت يف الحلول ر توفِّ سوف
وليس مفاجئة، حادة بصدمات األزمات تحدث وربما للتأخري، آَخر مصدًرا أيًضا يكون

للتكيُّف. وقت وجود مع تدريجيٍّا
هي — األوىل السنوات يف سيما ال — الرأي هذا واجهت التي املشكالت إحدى
من يسخرون الحرة السوق فمؤيدو أيديولوجي؛ موقف إىل التحول نحو يميل كان أنه
تغيري رضورة سوى يرون ال البيئة ومنارصو املتشائمني، لدى االقتصادي التطور غياب
الليل، يف تمران سفينتني أن لو كما األمر وكان الكارثة. لتجنُّب جذريٍّا الحالية السياسات
لحسن أهميتها.7 أو األخرى بوجود منهما أيٌّ تعرتف وال متنافسني نموذجني تمثِّالن
ثاني تراكم عىل األدلة أصبحت إذ األيديولوجية؛ السمة يف أقل النقاش أصبح الحظ،
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التقارير ِقبَل من كبرية رشعيًة وحازت قبوًال، أكثر العاملية البيئة يف الكربون أكسيد
لذلك ونتيجة املناخ. بتغري املعنية املرموقة الدولية الحكومية الهيئة من املقدَّمة الدورية
بعضهم وكان االنبعاثات، مقابل يُدَفع ثمنًا هناك أن الجانبني كال أنصار من الكثري أدرك
مكان كل يف الفقراء إنصاف مسألة لتجاهل والسياسية األخالقية األخطار يرون الذين —

النامية. البلدان شواغل بعَض االعتبار يف للوضع استعداد عىل —
عىل القضايا. هذه جميع بشأن اآلراء يف كامل اتفاق بوجود القول يعني ال هذا
االختالفات ولكن تقريبًا، قضية كل يف االختالف من معينة درجة هناك ذلك، من العكس
رضورة اآلن يرون الحرة السوق مؤيدي أشد حتى قبُل. من كانت كما شديدة ليست
من لنوع حاجة هناك أن البيئة حماية منارصي معظم وأدرك البيئة، حماية عىل العمل
صعبة ومقايضة محددة سياساتية بخيارات اآلن الخالفات من الكثري يتعلق الدخل. نمو
ال التي والفنية العلمية القضايا أن الجانبني كال إقرار مع حتى املختلفة، القيم بني
التام التقاعس لتسويغ تُستخَدم أن ينبغي ال توضيح، إىل تحتاج والتي حل، دون تزال
نفسها، بالدرجة مرشوعني هدفني بني التوفيق كيفية هي الرئيسة القضية العمل. عن
حماية مقابل الفقر من والتخفيف للدخل املستمر النمو متباينني؛ يكونا أن يحتمل ولكن
يوجد الكربوني. الوقود عىل االعتماد استمرار من وحمايتها النمو آثار أسوأ من البيئة
النوعية، النمو اسرتاتيجيات من جديد نوع وضع إمكانية من يطل األمل من بصيص
من قبوًال ستلقى أنها الواضح من ليس فإنه االسرتاتيجية، هذه ُوِضعت إذا حتى ولكن
ومقاومة باملخاطر املحفوفة االقتصادية الظروف ضوء يف النامية، أو املتقدمة البلدان

القائمة. املصالح
املبالغ وربما البسيط، لالفرتاض معارضون علماء — موجوًدا كان وطاملا — يوجد
التكنولوجي التطوُر يدعمها التي والرفاهية السكاني النمو بأن القائل البساطة، يف
البيئة عاملا — واجنر وبول أوزوبيل جييس ويقف بيئية. كارثة إىل حتًما سيؤديان
(وخاصة الطاقة استهالك تقليل بأن ناَديَا فقد املعارضة؛ األصوات طليعة يف — املوقران
التنمية أن بأمل يمد اإلجمايل املحيل الناتج من وحدة لكل والبضائع الكربوني) الوقود
البلدان معظم وشهد الوقت.8 نفس يف يحدثَا أن يمكن البيئة جودة وتحسني االقتصادية
االقتصادية، األنشطة يف الكربون انبعاثات كثافِة تناُقَص ٢٠٠٦ حتى ١٩٨٠ من الفرتة يف
التحليالت كل «تشري لذلك، ونتيجة الكفاءة. زيادة عن الناتجة املكاسب بسبب غالبًا
من البرشي االقتصاد يتخلَّص سوف املقبلة املائة السنوات مدى عىل أنه إىل ضمنيٍّا
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الهيدروجني.»9 اقتصاد إىل الطبيعي الغاز خالل من وينتقل نظامه، يف الكربون معظم
بيئي تأثري حدوث دون النمو يف والرفاهية السكان من كل يستمر أن يمكن باختصار،

نسبيٍّا. أكرب
— النفط رشكات من لكثرٍي الرسميون املتحدثون وكذلك — أيًضا أوزوبيل ويرى
لفرتة يستمر أن املرجح من الكربوني، الوقود عىل املعتمد لدينا، الحايل الطاقة نظام أن
وال تدريجيٍّا، خاص، منطق وفق الطاقة أنظمة «تتطور فيقول: املستقبل. يف طويلة
وجود عدم أن ضمنيٍّا يعني هذا تريني، يشري وكما مختلف.»10 يشء إىل فجأًة تتحول
الكوكب أصبح ثراءً، الجميع ازداد «كلما ألنه جيد؛ أمر الطاقة مجال يف خرضاء ثورة
ما غالبًا الدخول، ارتفاع «مع أنه هي ذلك عىل والحجة الطويل.»11 املدى عىل أنظف
ثاني مثل الهواء ملوثات عىل ذلك بعد ثم الرشب، مياه تنظيف عىل أوًال الناس يركِّز
التصنيع إلعاقة به القيام ينبغي مفرتض— نحو عىل — يشء ال وهكذا، الكربيت.» أكسيد

قريبًا. ستزول الفورية السيئة البيئية العواقب ألن وذلك الرسيع؛
يف الحجة هذه ُوِضعت ما إذا األول، املقام يف الحجة؟ هذه عن يُقال أن يمكن ماذا
األذكياء املراقبون حتى أنه يف السبب رؤية الصعب من فليس السابقة، الحجج مع السياق
معقولة حجج يبدو ما عىل يوجد الطاقة. وأزمة العاملي االحرتار حول يختلفوا أن يمكن
عىل يعكس الحاالت من كثرٍي يف اختياره يتم وما املختلفة، السياسات من الكثري تدعم
اإلحصاءات مجموعة أيًضا بل الذاتية، للمصلحة وتفسريات شخصية أيديولوجيات األرجح
النامية للبلدان عديدة بطرق وواجنر أوزوبيل حجة تقدِّم ثانيًا، عليها. الرتكيز سيتم التي
يزال ال االقتصادية للتنمية املعياري املنهج أن فحسب تخربها فال رواَدَها؛ طاملا حلًما
جديدة نظريات بتطبيق للمخاطرة حاجة فال — واالزدهار النمو لتحقيق وسيلة أفضل
أخريًا، أفضل. بيئية نتائج األيام من يوم يف سيُنِتج أنه أيًضا تخربها ولكن — مجرَّبة غري
فماذا وواجنر، أوزوبيل أشار كما مطردة بصورة االستخدام كثافات انخفضت لو حتى
هذا أن ثبت لو ماذا للتصنيع؟ الرسيع اإليقاع هذا تواصل مع العاملي لالحرتار سيحدث
ثمنها وارتفاع ندرتها تزداد التي للموارد كافية بدائل توفر سوف السوق بأن اإليمان
وعدم السيايس والرصاع االقتصادي االضطراب عرقل لو وماذا التفاؤل؟ مفرط أنه اتضح
والتحسينات الرفاهية حدوث قبل الكربون» «إزالة نحو التوجه االجتماعي االستقرار
عىل للنجاح صورًة وواجنر أوزوبيل فيه لنا يقدِّم الذي الوقت يف باختصار، البيئية؟
قد التي القصري املدى عىل والصعوبات املخاطر كل يتجاهالن فإنهما الطويل، املدى

بحتة. نظرية استنتاجاتهما تجعل
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حدود حول للجدل الوجيزة املناقشة هذه من بسيطان درسان يوجد أنه يبدو
انغمس التي الكارثية والتنبؤات للمخاوف املثرية التوقعات أن هو األول الدرس النمو؛
«أسوأ نوع من التحليالت — النمو» «حدود كتاب إىل استناًدا البيئة خرباء بعض فيها
الِحظ ذلك، عىل وكمثال املقصود. للتأثري معاكس تأثري إىل الواقع يف أدَّْت — سيناريو»
وشيًكا.»12 بات وانهياره مهلك، نحو عىل آِمن غري الحضارة «أساس بايرون: تعليق
التغيريات من الكثري إجراء رضورة مع السوء بالغة أنها عىل لظروفنا يُنَظر كان إذا
ليس فإنه قاطعة؛ أنها عىل العلم دالئل إىل يُنَظر أن قبل وحتى برسعة، واملكلفة الكبرية
عملهم إىل ويعودون الرسالة عن يتغاضون سوف الناس من كثريًا أن املستغرب من
وفهٍم األولويات من واضحة مجموعٍة مع أكرب بعناية مصاغة حجة وربما كاملعتاد.
تقول التي الحجج وباملثل، عاجًال. أفضل نتيجة إىل تؤدِّي املحتملة للمقايضات واضٍح
انتباهنا ترصف أن أيًضا يمكن الطبيعية»، «األمور نفعل دمنا ما يرام ما عىل يشء كلُّ لنا
األيديولوجية فالحرب األول. الدرس يعزِّز الثاني فالدرس اآلن. به القيام يجب ا عمَّ بعيًدا
الفاعلة؛ السياساتية االستجابَة َرْت أخَّ متباينني نموذجني بني واالقتصادية والسياسية
فرتة يف ثباتها أو النفط أسعار انخفاض مثل — القصري املدى عىل األسعار مؤرشات
النظر لرصف كذريعة استُخدمت — العرشين القرن وتسعينيات ثمانينيات من طويلة
كان التي الواضحة األشياء من الطويلة القائمة إن املنتََظرة. املخاطر من التحذيرات عن
حفظ — العرشين القرن سبعينيات يف األسعار صدمات تجارب بعد بها القيام ينبغي
وحدة كل مقابل السيارات تقطعها التي األميال معايري ورفع الكفاءة، وزيادة املوارد،
تعرََّضْت — البديلة الطاقة مصادر وتطوير أبحاث عىل اإلنفاق وزيادة الوقود، من حجم
عن النظر ورصف يشء، بأي القيام عدُم تكلفًة واألقل األسهل من كان ألنه للتجاهل
بالتأكيد ذلك مع ولكنها فيها، وُمغاًىل التبسيط يف مفرطة البداية يف كانت التي التحذيرات
إذا كذلك وليس األمور، ح يوضِّ كان إذا مفيد الجدل إن بكثري. أكثر ا جادٍّ اعتباًرا تستحق

إجراء. اتخاذ رضورة يحجب كان

العامة واألرضار العامة املنافع (2)

من استهالكها إن أْي التنافسية؛ غري املنافع نعني العامة املنافع عن نتحدث عندما
تقبل ال أيًضا العامة واملنافع لآلَخرين. املنافع من املعروض يقلِّل ال واحد طرف ِقبَل
العامة املنافع وتشمل املنفعة. استخدام من شخص أيِّ استبعاد يمكن ال أْي االستبعاد؛
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الرسيعة الطرق ونظام العامة املدارس ونظام واملنارات الوطني الدفاع مثل أموًرا تقليديٍّا
تنافسية غري النادي منافع العامة. املنافع من أخرى أشكال توجد ذلك، ومع الواليات. بني
العامة الجولف ومالعب الوطنية املتنزهات عليها: األمثلة وتشمل االستبعاد؛ تقبل ولكنها
بأنه يُوَصف الذي اآلَخر والنوع املستخدم. من رسوًما تتقاىض التي الرسيعة والطرق
وتشمل العامة»؛ املمتلكات «موارد عليه يُطَلق ما هو االستبعاد يقبل ال ولكن تنافيس
خالل من املشرتكة الرعي مناطق استنفاد أو البحار أعماق يف األسماك مصايد عليه األمثلة
املشاعات». «مأساة بأنه األخري الحدث هذا إىل يشار ما وكثريًا استخدامها، يف اإلفراط
يف أحيانًا تفشل فإنها الفردية، الذاتية املصلحة وتقودها منسقة غري األسواق ألن ونظًرا
الدولة تتوىل ما عادة لذلك، ونتيجة منها. الالزم من جزء إنتاج يف أو العامة املنافع إنتاج
املنافع هذه إنتاج األحيان بعض يف يتوىل أن أيًضا يمكن ولكن العامة، املنافع إنتاج
نادي مثل الحكومية غري املنظمات أو الكنائس مثل الدول غري من جماعية فاعلة جهاٌت
التي الفاعلة والجهات اإلطالق. عىل تُنتَج ال قد بالطبع أو األحمر؛ الصليب أو سيريا
بأنها تُوَصف صيانتها أو صنعها مقابل تدفع ال ولكن منها تستفيد أو املنفعة تستخدم
عادلة حصة دفع وعدم العامة املنفعة تصنيع عن للتخيل الحافز إن باملجان». «منتفعة
عقوبات كانت أو كبرية املنافع تكن لم إذا ا جدٍّ عاليًا يكون أن يمكن إنتاجها، تكلفة من

منها. التهرب يسهل أو ضعيفة االمتثال عدم
من إنتاجه يلزم كم العامة: املنافع بإنتاج يتعلق فيما تطرأ واضحة أسئلة توجد
العلمية املعرفة قاعدة تكتنف التي الشكوك ظل يف إنتاجها؟ تمويل ينبغي كيف املنفعة؟
أنواع من نوع أيِّ عىل الحصول كيفية حول سؤال أيًضا يوجد املستقبل، يف التكنولوجية
الواقع، يف فاعل. نحو عىل تنفيذها سيجري عامة منفعة صنع عملية لتربير املعرفة
تقوِّض أن املتوقعة غري التطورات أو االمتثال عدم ومخاطر تكاليف حول للشكوك يمكن
املخاطر كانت إذا لها باالمتثال يُلتزم أو التكاليف هذه تُدَفع ملاذا العامة. املنافع إنتاج

عالية؟ لها االمتثال عدم واحتمالية مرتفعة والتكاليف
مجال يف بالفعل وتظهر القومية، الدول عىل العامة املنافع مناقشة تقترص ما عادة
مع املاضية سنة األربعني أو الثالثني يف متزايد نحو عىل رأيناه ما ولكن العامة. املالية
االقتصادية لإلجراءات اإلضافية التكاليف — السلبية الخارجية العوامل أن هو العوملة
أجل من السعي أصبح وهكذا متزايد. نحو عىل الحدود عرب املجاورة الدول تتحملها —
الخارجية العوامل «تجاوز» بسبب فقط ليس جديدة؛ اهتمام بؤرة العاملية العامة املنافع
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متزايدة. قلق مساحَة أصبحت العاملية النظامية املخاطر ألن أيًضا ولكن الدولة، حدود
التعامل عىل العاملية املالية للبنية الواضحة القدرة وعدم الحالية االقتصادية األزمة إن
وتعد املنافع. هذه مثل بتوفري اإلخالل من واحد نطاق يف الكامن الخطر يوضحان معها
ابتكار عدم لعواقب آخر مثاًال النووي االنتشار ردع يف املتزايدة النظام ضعف نقاط
االنتفاع أن يف الدويل النظام مشكلة تتمثل الحال، وبطبيعة فاعلة. عاملية عامة منفعة
أيِّ وغياب قوي عقوبات نظام غياب مع للغاية سهل فالغش ينترش؛ أن يمكن باملجان

االمتثال. عدم عىل عقوبات لفرض أو االنتهاكات لردع مخولة هيئات
الدولية، الشئون يف سيما ال واسعة، تقديمه يمكن وما مطلوب هو ما بني الفجوة إن
النجاحات بعض بالفعل فهناك اإلطالق؛ عىل للرأب قابلة غري بالرضورة ليست ولكنها
بروتوكول حقق باقتدار، باريت أثبت وكما العاملية. العامة املنافع تحقيق يف املحرزة
العوامل؛ من متنوعة مجموعة بسبب نجاًحا األوزون طبقة استنفاد بشأن مونرتيال
االنبعاثات سقف وكان فقط، املتقدمة الدول وليس الدول «كل» عىل قيوًدا وضع فقد
آلية كانت حيث باملجان؛ لالنتفاع قوي رادع هناك وكان انتقاليٍّا، أو مؤقتًا وليس دائًما
أو النامية البلدان إىل املقدمة املساعدات بتعليق تهديدات وجود مع ا جدٍّ قوية االمتثال
هذه من بأيٍّ املناخ تغري حول كيوتو اتفاق يحَظ لم املقابل، ويف تجارية. عقوبات بتوقيع
االمتثال نظام ألن سيئ نحو عىل ذ ونُفِّ االتفاق، عىل املتحدة الواليات توقع فلم الظروف؛
مونرتيال مفاوضات جعلت التي الظروف تكرار الصعب من كان لألسف، ضعيًفا. كان
القطبية القارة بشأن الدولية االتفاقية ومثلت التفاوض، ناحية من نادًرا نجاًحا ناجحة
قدَّمت التفاوض وإعادة املعاهدة مدة رشوط ألن ربما معقوًال؛ نجاًحا أيًضا الجنوبية
بني التعاون من مشرتك تاريخ وجود قدر وعىل املرونة.13 من الالزم القدر للمشاركني
يساعد ربما املستقبل، يف مهمة بطرق التفاعل يف باالستمرار إلزامها أو االتفاق أطراف
مصداقية من درجة وتحقيق بااللتزامات الوفاء بشأن جيدة سمعة عىل بالحفاظ االهتمام
أو الطرفني أحد يكون عندما حتى االتفاقات، بعض واستمرار بقاء يف أيًضا؛ التنفيذ
يرى أن أيًضا للغاية املهم ومن بذلك. القيام يف قوية وطنيًة مصلحًة يرى ال كالهما
قد الرشوط هذه تفسري عىل االتفاق أن مع ومنصف، عادل أنه االتفاق أطراف جميع

األول. املقام يف االتفاق إىل ل التوصُّ من صعوبًة أكثر يكون
وجدل والبيئة، الطاقة مجال يف املشاكل حجم حول وفني علمي جدل يف شاركنا
حول أخالقي وجدل والفوائد، التكاليف وتوزيع التعاون تحقيق وسيلة حول سيايس
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توجد نفسها. للبيئة الجوهرية واملطالبات املستقبل، أجيال حيال واملسئوليات اإلنصاف
التقارب. من درجة به يوجد واآلَخر شديد بعضها ولكن األمور، هذه كل حول خالفات
العوالم هذه يف املشاكل من أيٍّا أن هو تقريبًا الجميع عليه يتفق الذي الوحيد اليشء
الدول؛ من نسبيٍّا صغرية مجموعة طريق عن أو واحد جانب من حلها يمكن ال املعقدة
أو العاملية فاألزمات الدويل. التعاون من مسبوقة وغري كبرية درجة هو فعليٍّا املطلوب
مشكلتا أوضحت كما الوطنية، الحدود ضمن احتواؤها أو تركيزها يمكن ال اإلقليمية
نجاحه عدم الجماعي األمن أثبت لو وحتى مختلفة. بطرق وتشرينوبل الحمضية األمطار
الجماعي. البيئي واألمن الطاقة ألمن مختلف نظام وضع يجب ربما فاعليته، عدم أو

املأمولة أو املطلوبة املستويات تحقيق أمام املحلية العقبات معظم بالفعل الحظنا
أو وْحَدها التي الدويل، التعاون أمام اإلضافية العقبات عىل هنا ونركز التعاون، من
عىل وهي النية؛ الحسان املشاركني بني حتى صعبًا التقدم إحراز تجعل مًعا مجتمعًة

التحديد: وجه

الفكري. االتفاق غياب (١)
القصري. املدى عىل الرتكيز (٢)

التناقص. يف مستمرة سيادة درجة حماية يف الرغبة (٣)
عقوبات تفرضبسهولة أن تستطيع ال التي والفقرية الضعيفة الدولية املؤسسات (٤)

املنحرف. السلوك عىل
والدولية. الوطنية املصالح ألصحاب املختلفة والتفسريات األيديولوجيات (٥)

القوة. يف التفاوت (٦)
واإلقليمية. املحلية الرصاعات (٧)

واضحة. سياساتية خيارات اتخاذ مخاطر من ترفع التي الوقائعية الشكوك (٨)
الحالية. االقتصادية األزمة أوجَدتْها التي والهموم القيود (٩)

الظروف. هذه مثل يف منه مفر ال خطر باملجان واملنتفعون املارقون ذلك، عىل عالوة
درجات لتحقيق فاعليًة أكثر وسائل عىل الطلب بني ا جدٍّ كبرية فجوة لدينا وباختصار،
نحن سابًقا، ذُِكر وكما دوليٍّا. ذلك توفري عىل والقدرة التعاون من ومفيدة رضورية
من إال حلها يمكن ال التي أسايس، بشكل القيمي باالنحياز املثقلة الرصاعات مع نتعامل
القضايا هذه بشأن أفضل منظور عىل الحصول يمكننا وربما السياسية. العملية خالل
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يتم ما كفاية عدم وهي ا، جدٍّ مشابهة تحليلية مشكلة حول وجيزة ملناقشة انتقلنا إذا
من يكون قد أنه وهو فائدًة، أكثر شيئًا سنتعلم ربما أو دولية. عامة منافع من توفريه

التعاون. لتحقيق مختلف نهج اتباع الرضوري
املنافع من إنتاجها يف بكثري أصعب الدولية العامة املنافع كانت األوقات أغلب يف
التي األخرى العوائق بعض هناك بالفعل، املذكورة العقبات إىل وإضافة املحلية. العامة
مختلف بني أضعف قوة األجيال بني اإلنصاف إن الحال، بطبيعة وجيًزا. تعليًقا تستحق
املشرتكة والتقاليد العادات بعض بالتأكيد وتوجد واحدة، أمة أيِّ يف عليه هي مما البلدان
الغالب يف ومقصورة بدائية اآلن حتى فهي الحايل، السياق يف ولكن الدويل النظام يف
أو النصائح تكون ولن امللتزمني. البيئة حماية أنصار من نسبيٍّا صغرية مجموعة عىل
األكثر املشاكل من ا جدٍّ الكثري يوجد عندما كافيًة وشيكة كارثة من املخيفة التحذيرات
الدولية، العالقات جذور يف أساسية معضلة توجد أخريًا، االهتمام. تتطلب التي إلحاًحا
يرتاجع أن فإمكانية املحلية، النظم يف عليه هو مما بكثري أكرب الثقة غياب أن وهي
اكتشاف أو معرفة الصعب ومن أكربُ، االلتزامات عن األخرى األطراف أو اآلخر الطرف
كثرية، أبعاد يف كبريًا اختالًفا املصالح وتختلف به، القياَم األخرى األطراف تعتزم ما
أو الحاجة يولد ما األساس؛ من املفاوضات إىل أدَّت التي األولية الظروف تتغري وربما
ذلك نتائج إحدى وتتمثل الجديدة. التهديدات درء أو الجديدة الفرص اغتنام يف الرغبة
إىل حولها التفاوض يصعب التي العامة املنافع خلق من أحيانًا ينتقل الرتكيز أن يف
هذا ذلك، ومع بالرتايض. عليها املتفق العامة «األرضار» لدرء اتفاقات بشأن التفاوض
من حيويٍّ مستًوى تحقيِق صعوبَة — املثال سبيل عىل — فالحْظ سهًال؛ يكن لم أيًضا
الشمالية. وكوريا إيران مع الحال هو كما النووية، األسلحة انتشار وقف بشأن التوافق
املرحلة هذه يف تتدخل أن يمكن الدولية املؤسسات أن إىل الباحثني بعض أشار
ملثل يمكن لرأيهم، فوفًقا عليه. واملحافظة دويل التفاق وصوًال التفاوض يف للمساعدة
توفري خالل من الجماعي اإلجراء مشاكل عىل التغلب يف تساعد أن املؤسسات هذه
االمتثال عدم عن العام واإلعالن التنفيذ ومراقبة األطراف، تفضيالت حول مهمة معلومات
الدولية املؤسسات لألسف، وتحقيقه. اإلنصاف مبدأ عىل الرتكيز يف واملساعدة لاللتزامات،
أهميًة. األكثر هي الدول داخل الداخلية والسياسُة الفوائد، هذه ر توفِّ ما نادًرا القائمة
تَويلِّ فرتِة خالل الدولية املؤسسات معظم إصالح عىل اإلقدام عدم كان ذلك، عىل وعالوة
إىل وتفتقر ضعيفة، تزال ال أنها يعني املتحدة لألمم العام األمني منصب أنان كويف
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وأنها املسئولني)، بعض كفاءة من الرغم (عىل العاملني مستوى سوء وتعاني املوارد،
نفسها. الدول مثل واملصالح األيديولوجيات بسبب مقسومة

أو به القيام نفسها الدول تستطيع ال ما فعل يف املؤسسات عىل االعتماد باختصار،
أن املرجح من ليس ذلك، فعل يف املساعدة يف عليها االعتماد أو به، القيام يف ترغب ال
الصدفة قبيل من وليس الرضورية. الدولية العامة املنافع بعض توفر عدم مشكلة يحل
فاعليًة أكثر بدائل وخْلق الحايل املؤسيس النظام تجاهل أو بتجاوز املقرتحات مختلف أن
«عصبة إنشاء هو املقرتحات هذه أحد األخرية. السنوات يف متزايدة أهمية اكتسبت له
واضًحا أمًرا ليس لدخولها مؤهًال سيكون بالضبط َمن تحديد ولكن الديمقراطيات»،
ستتبعها التي السياسات أو واإلجراءات واضحة، ليست لها ستكون التي والرشعية تماًما،
«ائتالفات إنشاء وهو البيئية، الساحة عىل مختلف بديل وثمة بذاتها. واضحة ليست
يف الراغبة الدول مشاركة تستبعد ولن ألنفسها معايري ستضع التي الراغبة» للقوى
أن ويكفي الحق، فصل يف املناقشة لهذه نعود وسوف املستقبل. يف املعايري تلك قبول
لم ما جوهره، يف صعبًا يظل أن املرجح من الدولية العامة املنافع توفري أن هنا نقول
يجب ذلك. تستدعي مصالحهم أن املنفردة الدول يف الداخلية السياسات واضعو يقتنع
إىل االنتباه عىل تجرب كارثة وقوع دون يحدث أن يمكن التغيري أن يف يأمل أن املرء عىل
الضيقة التفسريات أو السيادة مبدأ حساب عىل ذلك كلفة كانت مهما التعاون، رضورة
يف وأخالقيٌة سياسيٌة الرئيسيَة العقبات أن عىل التأكيد ذلك يف ويساعد الذاتية. للمصلحة
إال ممكنًا ليس تسويتها عدم أو القيمي باالنحياز املثقلة الرصاعات تسوية وأن األساس،

السياسية.14 العملية خالل من

واملفاوضات السياسات وضع (3)

الواليات ِقبَل من املناسبة السياساتية االستجابة طبيعة حول النطاق واسع اتفاق يوجد
جميع أن ويبدو والبيئة، الطاقة أزمات نحو أيًضا) األخرى املتقدمة (والدول املتحدة
بني تجمع أن يجب وأنها شاملة، تكون أن يجب االستجابة أن عىل تتفق املناهج هذه
ستكون التوفيقية الحلول أنواع مختلف وأن مختلفة، زمنية أطر يف مختلفة سياسات
وعنارص واملفاجآت. بالصدمات تأثًُّرا وأقل َمِرن لنظام نهدف أن يجب وأننا رضورية،
الوقود أنواع عىل اإلنفاق وزيادة الكفاءة، وتحسني البيئة، حفظ وهي واضحة؛ املجموعة
وتنويع — اإلمكان قدر — املحلية الوقود إمدادات وزيادة التكنولوجي، واالبتكار البديل،
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أو مستقرين غري يصبحوا أن املحتمل من الذين املصدِّرين عن بعيًدا األجانب املوردين
واملفاجئة الحادة الزيادات مخاطر يدركون العامة أن عىل أيًضا اتفاق يوجد كما عدائيني.
— مناسب نحو عىل السلوكيات تغيري يف اآلن حتى راغبني غري ولكنهم النفط، أسعار يف
والفحم النفط رشكات وقوة ثروة فإن ذلك، عىل عالوة ذلك. عىل قادرين غري ربما أو
جماعات أو البديل الوقود مورِّدي قوة من بكثري أكرب تزاالن ال السياسيني) (وأنصارها
العلمية التطورات بشأن الشكوك املعادلة هذه يف الفرد يضيف وعندما البيئية.15 الضغط
القصوى، باألولوية ستحظى التي الخطوات حول والخالفات املستقبل، يف والتكنولوجية
بسيًطا.16 تدريجيٍّا وتحرًُّكا رنانة، وخطبًا سياسيٍّا، جموًدا واضحة: تكون النتيجة فإن
الرتفاعات التقلب شديدة الطبيعة يف تتمثَّل الشعبي الدعم إيجاد صعوبات وإحدى
تأييَد يحشد ربما للجالون أكثر أو دوالرات ٤ بواقع فالنفط النفط؛ أسعار وانخفاضات
للجالون دوالرين إىل ِليعود نسبيٍّا رسيًعا انخفاًضا سعره انخفاض ولكن العام، الرأي

التغيري. أجل من الحماس سيبدد
سيما ال وخالفية، ومكلِّفة شاملة سياسات ملجموعة تأييد عىل الحصول صعوبات إن
أجيال حيال البعيد األجل والتزامات الطويل املدى مخاطر عىل ا جادٍّ تركيًزا تتطلب عندما
إعادة برضورة ينادون املحللني بعض أن لدرجة للغاية، شديدة صعوبات هي املستقبل؛
حشد يف مفيًدا — يكون ال أو — ذلك يكون وبينما القومي.17 األمن عىل النقاش تركيز
مصطلح نفسه فاألمن الشديدة. الصعوبات بعض يخلق فإنه والسيايس، الشعبي التأييد
احتياجاتنا تلبية بلوغنا يحدد أن ينبغي وَمن منه؟ الكايف القدر هو ما للغاية: ذاتي
اآلن البيئي واألمن الطاقة أمن كان إذا غيابه؟ أو وجوده قياس ينبغي وكيف األمنية؟
أو لألمن انعدام سوى يسبِّب ال القومي األمن عىل الرتكيز فهل للتجزئة، قابَلني غريَ
القوة الستخدام ِسيقْت التي الحجج (تذكَِّر اإلمربيالية حتى ربما أو للقومية أشد تفشٍّ
األمن لتحقيق نسعى أن يمكن هل العرشين)؟ القرن سبعينيات يف النفطية الدول ضد
بعض أيًضا ويوجد املنتجني؟ أيًضا ذلك يشمل أن يجب أم املستهلكني، سوى ألحد ال
الدعوة تؤدي أن يمكن املثال، سبيل عىل األمن. أجل من السعي يف املحتملة التناقضات
ما (وهو األسعار وارتفاع اإلمدادات يف النقص زيادة إىل الطاقة مجال يف «لالستقالل»
زيادة عىل الطلب ذلك يف يتسبَّب أن أيًضا يمكن كما خاص)، نحو عىل الفقراء يرض
هذه تعريف إعادة تكون ربما باختصار، االسرتاتيجية.18 النفط احتياطيات يف اإلمدادات
تكون أن ويمكن يشء، لكل سحريٍّا حالٍّ ليست لكنها مفيدة، األمنية الناحية من القضايا

املحتملة. الغموض جوانب عىل التعرُّف يتم لم إذا خطرية
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لكنها عموًما مفيدة الشاملة السياسات عنارصمجموعة حول املقرتحات تكون ربما
مفيًدا توجيًها توفر ال إنها األول، املقام ففي الرئيسية. القصور أوُجه من اثنني تعاني
ال كونها حيث من بكثري أفضل هي الواقع، يف عليها؛ املنصوص األهداف تحقيق لكيفية
مجدية نفسها السياسات تلك تكون أن املرجح غري من أنه يف السبب سوى شيئًا توضح
شاملة، تدابري حزمة عىل املوافقة إمكانية افرتضنا لو حتى ثانيًا، السياسية. الناحية من
أولوية له تكون أن ينبغي الذي السياساتي الهدف بشأن توجيه أيَّ تقدِّم ال ربما فإنها
عالم يف أنه املفرتض من فارًقا؟ ذلك يصنع وهل أوًال؟ يأتي أن ينبغي الذي ما غريه. عىل
و/أو األولويات حول التوجيهات بعض املرء يحتاج للغاية، شحيحة موارد ذي سياساتي
بوصفها املشكالت تسمية إعادة فمجرد األولويات، تلك خاللها من تتحدد التي املبادئ

يكفي. ال باألمن متعلقًة
الحروب ك َرشَ يف — الحًقا بالتفصيل سنناقشها التي — التفاوض عملية وقعت
— جراب مايكل عربَّ املثال، سبيل عىل املحلية. الصعوبات تخلق التي نفسها األيديولوجية
حول السابق املؤتمر فشل إزاء أسفه عن — لندن يف كوليدج إمربيال يف املناخ تغري أستاذ
تحالف بسبب يفشل فإنه القبيل، هذا من يشء يفشل «عندما قائًال: العاملي، االحرتار
جرى شيئًا.»19 يريدون ال الذين أولئك مع الالزم من أكثر هو فيما يطمعون الذين أولئك
عىل أيًضا دالٌّ وهذا بيئية، ل» تحوُّ «نقطة من نقرتب كنَّا إن حول األخرية اآلونة يف جدل
مسائل عن خاللها من االنتباه ترصف أن الصلة ذات غري للحجج يمكن التي الطريقة
واالقتصادية السياسية العقبات بسبب املفاوضات تفشل ال ربما ثَم، ومن عملية.20 أكثر
النتائج. عىل تؤثِّر أن يمكن والعواطف األيديولوجيات ألن أيًضا ولكن فحسب، املعتادة
عىل الحصوَل املفاوضات نجاح تعرتض التي العقبات بمجموعة الوعُي يضمن ال ربما

املشاركني. ضغوط حول رؤيًة يقدِّم أن يمكن ولكن أفضل، نتيجة
الفصل حتى يليه وما السابع الفصل يف املمكنة التفاوض اسرتاتيجيات سنناقش
املفاوضات أوًال: املرحلة. هذه يف مفيدة األولية التعليقات بعض تكون ربما ولكن العارش،
متعددة شطرنج مباريات بمنزلة الواقع يف فهي األبعاد؛ متعددة مسألة عن عبارة
وتخطيطات لوحة، كل عند مختلفني والعبني مختلفة، لعٍب لوحاِت وجود مع األبعاد
نفسه االتجاه يف املباريات جميع تحريك كيفية إن مباراة. كل يف مختلفة واسرتاتيجيات
أن قبل مستًوى كل عىل األقل عىل كاٍف» «توافق وجود يجب ولكن واضحة، ليست
الوقت نفس يف املصالح من ا جدٍّ الكثري إرضاء وتعقيدات ُمجديًا. النهائي االتفاق يصبح
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صغرية. مجموعات من ائتالفات إنشاء أو الجانب، األحادية للخيارات سعي إىل تشري
أفضل تكون ال قد العاملية املؤتمرات يف «الخاطفة» املفاوضات أن إىل أيًضا تشري كما
مالءمة. أكثر يكون ربما فخطوة» خطوة املتسارع «التدرج أشكال من شكًال وأن نهج،
السياسية القيادة وهي العوامل: من عدد توافق عىل النجاح يعتمد ربما النهاية، ويف
واملدفوعات املتحدة)، الواليات جانب من فقط (وليس الرئيسية البلدان جانب من القوية
البلدان مختلف تستطيع حتى املتغرية» و«الهندسة اتفاق، أيِّ من للمترضرين الجانبية
جميع لدى وبشعور مختلفة، برسعات املشرتكة األهداف تحقيق املختلفة القدرات ذات
السياسات تنفيذ نحو مصداقية ذات التزامات يقدِّمون الجميع بأن الفاعلة الجهات

عليها. املتفق
خصائص حول املفيدة الفروق بعض وضع محاولة إىل املرء يحتاج ذلك، عىل عالوة
سبيل عىل الخيارات. بمختلف املرتبطة املختلفة املخاطر ودرجات املختلفة املشكالت
عن الخارجة البيئية والنتائج العمليات بعض وجود إىل شكري نازيل تشري املثال،
جزئيٍّا اإلنسان سيطرة تحت يقع وبعضها مثًال)، الشميس (اإلشعاع اإلنسان سيطرة
تحت يقع وبعضها مثًال)، الجوي الغالف يف الكربون أكسيد لثاني الرسيع (الرتاكم
طبقة يف األوزون طبقة (استنفاد تقريبًا كامل شبه نحٍو عىل أو بالكامل اإلنسان سيطرة
يكون التي القضايا عىل الرتكيز إىل بحاجة أننا إىل يشري وهذا مثًال).21 سرتاتوسفري
عىل التأثري يف للنجاح فرصة أفضُل الدولية) املؤسسات من (بدعم فيها الدولة ل لتدخُّ
وحدها — القدرُة الدول ملعظم أو الدول من لكثري يكون بحيث والجماعة، الفرد سلوك
املشكلة تتمثَّل الحال، بطبيعة عليها. املتفق السياسات تنفيذ عىل — فنية بمساعدة أو
ثاني انبعاثات خالل من العاملي االحرتار مثل خطورًة، األكثر النتائج بعض أن يف هنا
من وصعوبًة وتعقيًدا، شموًال األكثر التدخالت بعض أيًضا تتطلب ربما الكربون، أكسيد
الكهرباء. مقابل أعىل تكاليف وتكبُّد النقل وسائل نظام تغيري مثل السياسية، الناحية
مطولة مفاوضات تتطلب ال والتي برسعة، بها القيام يمكن التي اإلجراءات نحو والسعي
هذا يف منطقية صغرية خطوة هو األخرى، الترشيعية الهيئات من وغريه الكونجرس مع

السياق.22
انبعاثات خفض تحقيق يمكن أنه لومبورج23 بيورن اقرتاح هو آَخر مثال ثمة
زيادة الكربون منخفضة التقنيات عىل اإلنفاق زيادة خالل من أكرب بفاعلية الكربون
يف فشل الذي كيوتو بروتوكول عىل التفاوض إعادة جهود استمرار من بدًال كبرية،
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عن تُسِفر سوف البحث عىل اإلنفاق زيادة أن يضمن ما يوجد ال وبينما أهدافه. تحقيق
تسَع ال األوروبية: الجماعة يف السلطة» «تفريع فكرة تشبه هنا الفكرة فإن أفضل، نتائج
مستًوى أدنى عىل ركِّْز بل مستوى، أعىل عىل الكربى العاملية» «الصفقات لعقد دائًما

املطلوبة. املهمة يؤدِّي أن فعليٍّا يمكن
وعدم السائدة للشكوك نظًرا مجدًدا. ذكرها تستحق صغرية نقطة توجد أخريًا،
يشء، بأي القيام عدم فخ يف الوقوع للغاية السهل فمن كبرية، مخاطر ل تحمُّ يف الرغبة
البديل الوقود أنواع أو العاملي االحرتار مثل مواضيع حول الوضوح من درجة طلب أو
تصبح حتى أو األوان فوات حتى االنتظار أو الوقت، لبعض تأتي أن املرجح غري من التي
نرغب التي املخاطر عن لنسأل استعداد عىل نكون أن يجب بكثري. أعىل ف الترصُّ تكلفة
العاملي لالحرتار املتزايدة املخاطر من يحذِّرون الذين هؤالء كان وإذا منها. نأمن أن يف
سيتكبدها التي التكاليف فإن التشاؤم، البالَغي الكربوني الوقود عىل االعتماد واستمرار
القيام ينبغي أشياء عىل موارد أنفقنا قد سنكون إذ كارثية؛ ليست ولكن عالية املجتمع
كان إذا أخرى، ناحية من ألوانها. سابقة بدرجة أو بمعدل لو حتى حال، أيِّ عىل بها
يمكن مخطئني، حدوثه وانتشار رسعة مدى أو العاملي االحرتار ينكرون الذين أولئك
بل النامية، للبلدان بالنسبة وكذلك املتقدمة، للبلدان بالنسبة كارثية النتائج تكون أن
للمماطلة. كذريعة الشكوك استخدام ينبغي فال أيًضا؛ نفسه األرض لكوكب بالنسبة
الجادة الجهود لتربير يكفي ما نعرف لكننا نعرفه، أن نودُّ يشء كل نعرف ال نحن

يمكن. ما بأرسع الحفري الوقود عىل اعتمادنا وخفض العاملي االحرتار إلبطاء
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العمل عىلنطاق عامة نظرة

والعرشين، الحادي القرن يف ملحٍة جدَّ أصبحت التي والفرص املعقدة املشكالت إلدراك
الحدَّ نريد كنَّا فإذا موضوعني. وليستا واحد، موضوع والبيئة» «الطاقة أن إدراك ينبغي
العاملية التغريات أو املحيل، الدخاني الضباب سواء — بيئتنا د تهدِّ التي األخطار من
حول النطاق الواسعة القضايا املطاف نهاية يف نواجه أن يجب — الكوكب عموم عىل
يف آمنة طاقة مصادر إلنشاء جهود أيَّ فإن نفسه، الوقت يف للطاقة. استخدامنا كيفية
االعتبار يف تأخذ أن يجب بنَّاء، اتجاه إىل املوارد لهذه استخدامنا لتحويل أو املستقبل،

والضار. منها املفيد البيئية اآلثاَر
وقائعية معلومات دراسة يتطلَّب الخيارات من كبري كمٍّ بني من األولويات تحديد
اختالط عىل بالرضورة سينطوي تقييم أيَّ ولكن والتكاليف، الفنية بالجدوى يتعلق فيما
وألن ممكنة. نتيجة بكل القرار صانع يربطها نسبية بقيم كبريًا ثقًال وسيُثَقل بالسياسة،
توجد فال والثقافية، واالجتماعية السياسية القيم من معقًدا مزيًجا يعكس خيار كل

الساحة. هذه يف بحتة فنية أو محايدة قرارات
تغيري إحداث عىل للقدرة مقياس أْي ما؛ عمٍل أداء عىل للقدرة مقياس هي الطاقة
يتطلب ضخًما بنائيٍّا مرشوًعا يكون أن يمكن العمل هذا مثل من الهدف املادي. عاملنا يف
الحال هو كما دقيق تحكُّم مسألَة يكون قد أو عاديتني، غري بدنية ومقدرة قوة تنفيذه
أن وينبغي امليكانيكي. الجهد من كثري بذل دون من ذ تُنفَّ التي الحاسوبية العملية يف
كانت مهما ولكن التكنولوجي، وكذلك االجتماعي النقد أمام متاحة عملنا أهداف تكون
موارد من االستفادة منَّا تتطلب الحديثة الحياة أوُجه كافة فإن معينة، حاالت يف األهداف
استخدامنا زيادة أو خفض نفضل وربما العملية. التطبيقات حسب وتكييفها الطاقة



املناخ تغريُّ تحدِّي

ولكن لدينا، املفضلة الحياة أنماط مع أكثر يتسق جديًدا سلوًكا أن نكتشف بينما للطاقة
عنها. االستغناء يمكننا ال عملية التغيري لتحقيق الطاقة استخدام

لتحديد األكرب العملية يف األوىل التكنولوجية الخطوات معالجة يف الفصل هذا يف نبدأ
يمكن كيف إدراك بهدف للطاقة والحايل السابق استخدامنا عىل أوًال مركِّزين األولويات،
من للتشكيل القابلة الجوانب بالرشح نتناول ذلك بعد حدث. وكيف التغيري يحدث أن
وضوٍح عىل يشء كل قبل يرتكز أن يجب املجال هذا يف الجدوى فهم ألن وذلك الطاقة؛

مختلفة. أغراض لخدمة تحويلها وكيفية الكثرية، وأشكالها الطاقة حيال

التغيري من تاريخ (1)

الفصل يف نوقشت التي النمو حدود لحجة الرئيسية االنتقادات أحد أن إىل اإلشارة تجدر
نحو السوق واستجابات التكنولوجي اإلبداَع االعتبار يف تأخذ أن يف فشلت أنها هو الثاني
الوقود تقارير يف جزئيٍّا الرأي هذا الختبار الالزمة املعلومات توجد وربما الندرة. زيادة
الذي ،1-3 الشكل يف االتجاهات هذه عىل التعرف ويمكن الوقت، مر عىل املستخَدم
وبفحص عرش.1 التاسع القرن منتصف منذ املستخَدمة الوقود أنواع بني مقارنًة يقدِّم
حلَّ ثم الخشب، محل تدريجيٍّا حلَّ الفحم أن يتضح البياني التمثيل يف املبيَّنَة التقديرات
يحل الطبيعي الغاز بدأ العرشين، القرن سبعينيات منتصف وبعد الفحم، محل النفط

االستخدامات. بعض يف النفط محل تدريجيٍّا
املتمثل املطلق» «املورد إىل أم السوق قوى إىل التغيريات هذه تُنَسب أن يجب هل
متوافرة موارد كانت والنفط والفحم الخشب أن بما البرشي؟ التكنولوجي اإلبداع يف
يف السوق لقوى الفضل منح املأمون فمن ،١٨٥٠ عام بعد التايل القرن خالل بكثرة
األسعار ات لتغريُّ استجابًة آَخر إىل وقوٍد من املستخدمون انتقل حيث التغيريات؛ من كثري
أمور بني فمن كبرية؛ ابتكار عمليَة األمُر َن تضمَّ وبالتأكيد الراحة. يف املستهلك ورغبة
التعدين ر وُطوِّ جديد، وقود كل مع للتوافق األفران تصميم إعادة من بد ال كان أخرى،
من النفط استخراج لتحسني جديدة حفر تقنيات وابتُِكرت الفحم، أجل من السطحي
التكنولوجية التغريات كانت ذلك، ومع جديدة؛ رواسب إىل الوصول أو املوجودة اآلبار

ثورية. ابتكارات تكن ولم السابقة، الهندسية لألفكار إضافات كبري حدٍّ إىل املطلوبة
املحتمل النمو عىل يعتمد للمستقبل استقراء أيُّ السابق، التاريخ من النقيض عىل
بالفعل تتطلب والتي ا، حقٍّ ثورية تكون التي الجديدة وللتكنولوجيات النووية للطاقة
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العالم. يف الطاقة مصادر يف التغريات :1-3 شكل

ما تماًما يتجاهل 1-3 الشكل يف البياني التمثيل أن إىل اإلشارة تجدر برشية. براعة
والجزر، املد أو األمواج أو الرياح طاقة أو الشمسية الطاقة مثل التطورات بأحدث يتعلق
الطاقة ومصادر املتجددة املوارد إىل النقاش يتحول عندما البدائل لهذه نعود وسوف

املمكنة. الجديدة
من التحول يكن لم املايض يف أنه حقيقة هو الحالية بشواغلنا ارتباًطا واألكثر
لم البيئية القضايا أو املوارد ندرة ألن اقتصاديٍّا؛ أو سياسيٍّا للجدل مثريًا آخر إىل وقود
االقتصاد قطاعات من قطاًعا التغيرياُت َمنََحت وعندما الوقت. ذلك يف كبريًا شاغًال تكن
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الرضر قوبل األكرب. الصورة يف منه مفروًغا أمًرا رضورته اعتربْت آخر، قطاع عىل ميزًة
حدٍّ إىل — للرقابة الخاضع غري السطحي التعدين من الناتج الرضر مثل — البيئي
الخالفات غياب وعند محيل. كأثر إال إليه يَُرشْ ولم الفرتة، معظم طوال بالتجاهل كبري
جديد نهج اعتناق يف املتضمنة الضغوط أنواع خلق دون التغيريات إجراء يمكن الحادة،
تغيريًا النواحي من العديد يف الحايل وضعنا سيتطلب واستخدامها. بالطاقة لإلمداد تماًما
تدعمها خالفات يف تسببه نتوقع أن وينبغي اليقني، عدم من سياٍق يف بكثري أكرب جذريٍّا

قوية. آراء
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إدارة األمريكية، الطاقة وزارة (املصدر: الخام النفط من املتحدة الواليات إنتاج :2-3 شكل
.(٢٠٠٨ لعام للطاقة السنوي االستعراض الطاقة، معلومات

الواليات إنتاج للنفط. الرئيسيني للمنتَجني التوثيق الجيدة التجارب دراسة املفيد من
ووصل ،2-3 الشكل يف مبني هو كما ،١٩٧٠ عام يف ذروته بلغ النفط2 خام من املتحدة
أو الذروة إىل ككلٍّ (أوبك) للنفط املصدِّرة البلدان منظمة يف األعضاء غري الدول إنتاج
الصورة، أالسكا مصادر طرح ن حسَّ و٢٠٠٨.3 ٢٠٠٤ عاَمْي بني اإلنتاج يف االستقرار
الواليات وكانت املتوالية، اإلدارات أحبط املستورد النفط عن االستقالل هدَف ولكنَّ
الرئيس قيادة تحت ١٩٧٠ عام ويف األجنبية. الواردات عىل متزايد بشكل تعتمد املتحدة
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كبريين. نفط حقَيلْ من الخام النفط إنتاج حجم :3-3 شكل

تستورد املتحدة الواليات ظلت الطاقة، مجال يف االستقالل يؤيد كان الذي نيكسون،
األب، بوش الرئيس رئاسة فرتة خالل ١٩٩١ عام وبحلول النفطية، احتياجاتها من ٪٢٢
النفط وبسعر .٪٧٢ إىل النسبة وصلت ٢٠٠٧ عام وبحلول ،٪٤٢ إىل الواردات زادت
سنويٍّا، دوالر مليار ٧٠٠ نحو الواردات من األخرية النسبة هذه تكلفة كانت ،٢٠٠٩ عام

للدولة. التجاري امليزان عىل للغاية شديد تأثري لها وكان
إنتاج بيانات و4-3 3-3 شكَال يقدِّم نفط؟ حقل كل يتبعه الذي النمط ما ولكن
برميل بوحدة عمالقة حقول وثالثة كبريين نفط حقَيلْ من سنوات مدى عىل الخام النفط
أحواض أكرب من البيانات هذه تختلف بينما جالونًا. ٤٢ عىل الربميل يحتوي يوم، لكل
من األقىص الحد إىل االتجاه هو لالنتباه لفتًا األكثر فإن تفاصيلها، يف العالم يف النفط
وهذا االستنفاد. يف اآلبار مختلف فيه تبدأ الذي الوقت يف ينخفض الذي اإلنتاج معدالت
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عمالقة. نفط حقول ثالثة من الخام النفط إنتاج حجم :4-3 شكل

إيجاد (١) عىل: يعتمد منقوص غري بمعدل املستمر اإلمداد أن — الواقع يف — يعني
لحقول املتكرر االكتشاف (٢) أو املستنَفدة، اآلبار يف يبقى قد نفط أيِّ إىل الوصول سبل
املصادر استغالل (٣) أو الجفاف، نحو تتوجه عندما الحالية اآلبار لتعويض جديدة

اآلن. حتى جاذبية األقل البديلة

.٢٠٣٠ لعام العاملي النفط إنتاج سيناريو :1-3 جدول

املئوية النسبة برميل/يوم) (مليون اإلنتاج معدل النفط مصدر

٢٦ ٢٧ حاليٍّا املنِتجة الحقول – الخام النفط
٢٣ ٢٣ بعُد تُستخَدم لم حقول – الخام النفط
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املئوية النسبة برميل/يوم) (مليون اإلنتاج معدل النفط مصدر

١٩ ٢٠ بعُد تُكتَشف لم حقول – الخام النفط
١٩ ٢٠ املسال الطبيعي الغاز
٨ ٨ تقليدي غري نفط
٥ ٥ للنفط إضايف معزَّز استخالص

١٠٠ ١٠٣ املجموع

الدولية الوكالة ِقبَل من نُِرشت دراسة يف االحتماالت هذه من احتمال كل ُدرس
للطاقة الدولية الوكالة تحليل من ويتضح .1-3 الجدول يف النتائج تلخيص مع للطاقة،4
حاليٍّا، املنِتَجة الحقول من النفط إمدادات ستنقص فصاعًدا ٢٠١٠ عام من بدءًا أننا
سبيل (عىل التقليدية غري البدائل عىل وأكثر أكثر الكثيف االعتماد إىل نضطر وسوف
اآلن. حتى تُكتشف لم أو بعُد تُستخَدم لم حقول عىل أو القطرانية)، الرمال املثال،
أن يجب — طبيعته بحكم — مكتشفة غري أو مستخدمة غري مصادر عىل واالعتماد
كبريًا جزءًا أن إىل للطاقة الدولية الوكالة خطة وتشري اليقني، عدم من االنزعاج يسبب

املزعجة. الفئات هذه ضمن يقع نحتاجه سوف ا ممَّ

الطاقة قياس (2)

وسائل كل يف اقُرتحت أن سبق التي الكثرية الطاقة خيارات ومقارنة مضاهاة أجل من
إىل حاجة يف نحن بعد؛ تأِت لم التي املقرتحات تلك وكذلك الفنية، واملنشورات اإلعالم
من الكبرية اآلثار تمييز املقياس هذا دون املستحيل من سيكون الطاقة. لقياس مقياس
توجد ، كميٍّ موضوع أيِّ تناول مع الحال هو وكما املهمة. من والتافهة الصغرية، اآلثار
املسافة مثل نسبيٍّا املألوف البسيط املقياس فحتى االستعمال، شائعة متعددة مقاييس
والكيلومرتات، واألمتار بالسنتيمرتات أو واألميال والياردات باألقدام عنه التعبري يمكن

بالنانومرتات. الجزيئية األبعاد عىل األخرية اآلونة يف الرتكيز عن ناهيك
وفواتري املنزلية اإلضاءة يف واسع نطاق عىل مستخدمة «واط» الكهربائية الوحدة ألن
واملصباح الطاقة. استخدام ملعدل ومفيًدا مألوًفا مقياًسا تمثل فإنها الشهرية، الكهرباء
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يف وأصبح املتقدمة، املجتمعات جميع يف جيًدا معروف واط ١٠٠ بقدرة الكهربائي
أن اعتربنا إذا املايض. القرن من كبري لجزء والتقدم األفكار يمثل رمًزا األمر واقع
الوقت يف واط ١٠٠ بقدرة مصابيح عرشة ضوء إىل يحتاج العادي الصغري املنزل
وهو واط، ١٠٠٠ أْي واط؛ ١٠٠ أمثال عرشة هو الطاقة استخدام معدل فإن نفسه،
فإن املنزل، هذا مثل منزل ألف من مكوَّن صغري حي ويف «كيلوواط». أيًضا يسمى ما
استخدام ومعدل «ميجاواط». يسمى ما وهو كيلوواط، ١٠٠٠ يكون االستخدام معدل
«القدرة»، مصطلح من املقصود هو — زمنية وحدة لكل الطاقة استخدام أِي — الطاقة
رضب طريق عن القدرة من الطاقة كمية حساب يمكن الغرض، لهذا يُستخدم وعندما
الطاقة من املقياس عن يعرب ما وغالبًا لالستخدام. الزمنية الفرتة يف االستخدام معدل

الساعة). يف (كيلوواط الساعيِّ بالكيلوواط

مصباح واحد

عرشة مصابيح
منزل واحد

ألف منزل
بلدة واحدة

مليون منزل
مدينة واحدة

مليار منزل
دولة واحدة

١٠٠ واط

١٠٠٠ واط
= كيلوواط

ميجاواط

جيجاواط

ت3اواط

الكهربائية. الطاقة قياس وحدات :5-3 شكل

متوسطة مدينة ستتطلب الحرضي، الجغرايف التمثيل عىل إضافية خطوًة وبالتوسع
وبطبيعة «جيجاواط». أْي الطاقة؛ من ميجاواط ١٠٠٠ منزل مليون من مكونة الحجم
للمصابيح مطلوب هو مما بكثري أكرب عام بشكل الكهرباء عىل الطلب فإن الحال،
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بشدة الطلب يتذبذب أن ويمكن لها، حرص ال أجهزة يتضمن فهو فحسب؛ الكهربائية
لزيادة املفاجئ الطلب املعروفة األمثلة ومن السنة. أو اليوم من مختلفة أوقات يف
الهواء مكيفات ويستخدمون ملنازلهم العاملون يعود عندما املساء ساعات أول يف الطاقة
يف والجيجاواط وامليجاواط الكيلوواط وحدات تفيد بينما األطباق. وغساالت واملجففات
الكربى املدن احتياجات قياس يتطلب الصغرية، واملدن والبلدات املنازل احتياجات تقريب
القياس وحدة تكون ذلك، إىل الحاجة تطرأ وعندما أكرب. وحدات إىل بأكملها والدول
يف الدرجات لهذه التذكريي التوضيح ويَِرُد جيجاواط، ١٠٠٠ تعادل وهي الترياواط، هي

.5-3 الشكل

عليها؟ نحصل أين من اإلمدادات: (3)

ألن الراهن»؛ «الوضع استعراض املفيد من جديدة، خيارات دراسة إىل االنتقال قبل
األقل. عىل استخدامها خفض أو الستبدالها نسعى التي هي الحالية الطاقة إمدادات
األمريكية5 الطاقة وزارة من ٢٠٠٨ عام بيانات الحالية؟ االحتياجات تلبية يمكننا كيف
زمنية فرتات عرب متوسطات هي الجدول يف املوجودة والقيم .2-3 الجدول يف مجملة
األماكن. واختالف الزمن مر عىل تتذبذب الطاقة الستخدام الفعلية املعدالت إن إذ ممتدة؛
فقط: أربعة مصادر من جاءت املتحدة الواليات استخدامات من ٪٩٣ أن األرقام وتوضح
املصدر هو النفط أن نجد املصادر، هذه بني ومن النووية. والطاقة والغاز والفحم النفط
٪٩ بنسبة مصدر أصغر هي النووية والطاقة ،٪٣٧ بنسبة ساحق نحو عىل الرئييس
املاضية، القليلة السنوات يف الكهرباء توليد يف الطبيعي الغاز استخدام وازداد فقط.
(الخشب الحيوية الكتلة املتبقية املصادر ومن رئييس. كمصدر الفحَم اآلن ويتجاوز
والطاقة ،٪٤ نحو تُشكِّل التي املحاصيل) ونفايات إيثانول إىل تتخمر التي والذرة
والطاقة الرياح وطاقة األرضية الحرارية الطاقة أما ،٪٢ نحو تُشكِّل التي الكهرومائية
تقريبًا تُذَكر ال التي النسبة وهي ،٪١ من أقل مجتمعة فتشكل الشمسية الفولتضوئية
عنها يُعربَّ الجدول يف املدرجة الطاقة كميات أن والحظ .٢٠٠٨ عام يف الكلية الصورة يف
يوضح ولكن األصفار، من كثريًا ستتطلب التي القياس وحدة لتجنُّب الترياواط؛ بوحدة

الجيجاواط. بوحدة الكيل املجموع األخري السطر
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.٢٠٠٨ لعام املتحدة الواليات يف الطاقة مصادر :2-3 جدول

املئوية النسبة بالترياواط االستخدام املصدر

٣٧ ١٫٢٤ البرتول
٢٤ ٠٫٨٠ الطبيعي الغاز
٢٣ ٠٫٧٤ الفحم
٩ ٠٫٢٦ النووية الطاقة
٤ ٠٫١٤ اإليثانول) ذلك يف (بما الحيوية الكتلة
٢ ٠٫٠٧ الكهرومائية الطاقة
١ ٠٫٠٣ الرياح + الشمسية الطاقة + األرضية الحرارية الطاقة

١٠٠ ٣٫٢٨ املجموع
    ٣٢٨٠ = بالجيجاواط املجموع

.٢٠٠٦ لعام العالم يف الطاقة مصادر :3-3 جدول

املئوية النسبة بالترياواط االستخدام املصدر

٣٣ ٥٫٨ البرتول
٢٤ ٤٫٣ الفحم
٢١ ٣٫٦ الطبيعي الغاز
١١ ٢ املحاصيل نفايات + (الخشب الحيوية الكتلة

الحيوانات) روث +
٦ ١٫١ الكهرومائية الطاقة
٥ ١ النووية الطاقة
٠ ٠٫٠٥ الشمسية الطاقة + األرضية الحرارية الطاقة

الرياح +

١٠٠ ١٧٫٨ املجموع
    ١٧٨٠٠ = بالجيجاواط املجموع
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عام حتى العالم6 أنحاء جميع يف الطاقة استخدام يخص فيما مماثلة مراجعة تتوفر
والخشب الفحم ولكن ،٪٣٣ بنسبة للطاقة األسايس املصدر هو النفط يزال ال .٢٠٠٦
.3-3 جدول املتحدة الواليات من العاملي املستوى عىل بروًزا أكثر الكهرومائية والطاقة
َوضعتْها التي األهداف األوروبي االتحاد دول ق تحقِّ لكي أنه وباريكا7 هيلرينج وأكَّد
والغابات املزارع من الخشب استخدام زيادة إىل الدول هذه تنتقل أن يمكن لنفسها،
لالهتمام املثري ومن األخشاب. معالجة لصناعات الثانوية واملنتجات الزراعية واملخلفات
العالم يف الطاقة إمدادات يف يسهمان الحيوانات َوَروث املحاصيل نفايات أن نكتشف أن
مع الزراعية املصادر هذه تقل ربما النووية؛ الطاقة إسهام من الحجم يف أكرب بنسبة
مقارنة من 3-3 الجدول قوائم ل وتسهِّ النامية. االقتصادات يف املعيشة مستويات تحسن
٣٫٣ البالغ املتحدة بالواليات الخاص اإلجمايل مع ترياواط ١٧٫٨ البالغ العاملي اإلجمايل
يقرب ما إىل يصل وحدها املتحدة الواليات استهالك أن حقيقة ح يوضِّ ما ترياواط،
لتوجيه املالحظة هذه أدت وقد العالم. مستوى عىل الطاقة استهالك معدل ُخمس من
تخُفْت قد ولكن البيئة، عىل الحفاظ أنصار بعض ِقبَل من األمريكية للسياسة انتقادات
إىل تحوُّلها بسبب النامية الدول بني الطاقة استهالك ازدياد مع الشكاوى هذه حدة

الرسيع. النمو

نستخدمه؟ كيف الطلب: (4)

استخدامات: ثالثة بني تقريبًا بالتساوي الطاقة استهالك ينقسم املتحدة، الواليات يف
عىل كبريًا اعتماًدا النقل وسائل تعتمد ال اآلن وحتى املنزلية. والتدفئة والصناعة النقل
أْي خاص؛ بوجه الطاقة من شكل عىل أيًضا تعتمد ولكن فحسب، الطاقة مصدر
الطاقة من املحتوى عالية سوائل باستخدام تعمل والقطارات والطائرات السيارات إن
التسارعات من املطلوب لتحقيق املركزة الطاقة لهذه فنحتاج حجم، وحدة لكل الكيميائية
يُستخرج الحايل، الوقت يف لدينا. الوقود خزانات ملء مرات بني املقطوعة واملسافات
اإليثانول من حصة وجود مع النفط، من النفاثة الطائرات ووقود الديزل ووقود البنزين
بني ومن تماًما. مختلفة مصادر من يُستخرج ربما املستقبل يف الوقود ولكن البنزين، يف
غاز لصنع الحيوية الكتلة أو الفحم تغويز الالحقة الفصول يف ستُناَقش التي االحتماالت
الخطوَة هذه يَتْبع أن ويمكن الكربون). أكسيد وأول الهيدروجني من (خليط اصطناعي
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وستوفر الكحولية، أو الهيدروكربونية السوائل لتكوين مختارة زة محفِّ تفاعالٌت األوىل
النفط. عىل االعتماد من تُحررنا بينما نحتاجه الذي السائل الوقوَد التطوراُت هذه

ال للنقل كبدائل للطاقة مصدًرا الكهرباء تستخدم مركبات تطوير أيًضا يجري
سوف الطاقة، لتخزين السعة عالية بطاريات استخدام خالل ومن البرتول. عىل تعتمد
الكهرباء. توليد يف يُستخدم وقود أيِّ من املطاف نهاية يف طاقتها عىل املركبات تحصل
الغاز أو الفحَم املتحدة الواليات يف الكهرباء توليد محطات من ٪٩٥ نحو يستخدم وحاليٍّا
ويظهر البرتول. استخدام تتجنب ثَم ومن الكهرومائية؛ الطاقة أو النووية الطاقة أو

8.6-3 الشكل يف التفصييل التقسيم

أخرى

الغاز الطبيعي

الطاقة
الكهرومائية

الطاقة الكهربائية
النووية

الفحم

٪٥

٪٢١

٪٦

٪٢٠

٪٤٩

وزارة (املصدر: ٢٠٠٨ لعام املتحدة الواليات يف الكهرباء لتوليد الوقود مصادر :6-3 شكل
.(٢٠٠٨ لعام للطاقة السنوي االستعراض الطاقة، معلومات إدارة األمريكية، الطاقة

طبيعة كانت إن معرفة عىل اعتماًدا كبريًا اختالًفا الصناعة يف الطاقة مصدر يختلف
أمثلة عىل العثور ويمكن كيميائية. أم كهربائية أم ميكانيكية األساس يف اإلنتاج عمليات
األلومنيوم، فتصنيع الطاقة. أشكال من شكل كل تستخدم التي املصانع من عديدة
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الكلور. تصنيع كذلك الكهربائية، الطاقة يف ضخمة استثمارات يتطلب املثال، سبيل عىل
والقوة املعادن، لتكرير الخام املواد صهر يف رئييس مقوم هو كوك إىل ل املحوَّ والفحم
تستخدم أو تنتج التي والصناعة درفلتها، أو املعادن تشكيل يف رضورية امليكانيكية
كمواد إما الكيميائية؛ للمواد رئييس مستخدم هي تها برمَّ االصطناعية واأللياف البالستيك
لخفض الفرص من العديد تقريبًا الالنهائية القائمة هذه تقدم محفزة. مواد أو متفاعلة

فائدة. أكثر آَخر بشكل الطاقة أشكال أحد استبدال أو الطاقة أنواع أحد كميات
والغاز، النفط عىل األول املقام يف يعتمدان والتدفئة املنازل يف املياه تسخني يزال ال
املنزيل واالستخدام الشمسية. بالطاقة املياه تسخني تشمل جديدة تطورات ظهور رغم
مصدر عىل يعتمد األخرى، األجهزة أو الهواء مكيفات أو التدفئة ألجهزة سواء للكهرباء،
اعتماًدا واليوم، لديها. التوليد محطات يف املحلية الكهرباء رشكة تستخدمه الذي الطاقة
النووية. أو الكهرومائية الطاقة أو الحفري الوقوَد املصدُر يكون أن يمكن املوقع، عىل
واحد، وقت يف األصول هذه كل من ُمنتَجة الطاقة تكون أن املرجح من األمر، واقع يف
املستقبل، ويف واسعة. منطقة تغطي مشرتكة طاقة شبكة من مأخوذة الطاقة كانت إذا
ولكن حدة، عىل منزل كل يف مثبَّتة وقود خاليا خالل من املنزلية االحتياجات تُلبَّى ربما
فإنها البدائل، هذه توافرت إذا التجاري. املستوى عىل بالكامل بعُد ر تُطوَّ لم الخاليا هذه
وقود إىل الطويل املدى عىل االستخدام تنقل وربما املحلية، املرونة من أكرب قدًرا ر ستوفِّ

النفط. مصادر عىل يعتمد ال

الغاز؟ أم البرتول سينفد هل (5)

املستقبل يف كذلك يظل أن ع ويُتوقَّ لدينا، اليوم الرئييس الطاقة مصدر هو النفط أن بما
متى إىل التخطيط: أغراض أجل من طرحه الرضوري ومن بديهي سؤال فثمة القريب،
عواقب ولها املتحدة، للواليات بالنسبة خطرية داخلية مسألة الجواب النفط؟ سيدوم

كبرية. دولية
بجميع املؤكدة النفط رواسب عن املصادر9 من عدد من متاحة تقديرات توجد
املتوقع من ولكن اآلن حتى تُكتَشف لم التي الرواسب تقديرات عن فضًال العالم، أنحاء
الكثري عىل تعتمد ألنها تحديدها؛ ا جدٍّ الصعب من الحال، بطبيعة األخرية، وهذه اكتشافها.
جالونًا ٤٢ من املكون الربميل بوحدة تقاس النفط كميات أن تذكَّْر الذاتية. العوامل من
أنحاء جميع يف لالسرتداد القابلة الرئيسية للموارد التقديرات أقل وتصل الواحد. للربميل
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بفرتة املتحدة الواليات مرور من جزئيٍّا ذلك واستُنِتج برميل، مليار ألَفْي نحو إىل العالم
الجيولوجي للمسح األمريكية الوكالة من تفاؤًال األكثر األرقام وتأتي .١٩٧٠ يف ذروة
تامة بدقة أيًضا نعلم ونحن برميل، مليار ٣٣٤٥ بلغ تقديًرا ٢٠٠٠ عام يف َقدمت التي
الحقائق هذه هل برميل. مليار ٣٠ حوايل إىل سنويٍّا يصل الذي الحايل استخدامنا معدل
الحايل االستخدام أن إال كافية ستكون ملستقبلنا؟ الالزمة التقديرات لوضع كافية ليست
لحوايل لألمام وبالتطلع املادية. مطالبهم وزيادة العالم سكان ازدياد مع الزيادة له مقدر
برميل مليار ٤٠ إىل مثًال يصل متوقع عاملي بطلب نتنبأ ربما ،٢٠٣٠ عام حتى عقدين
التي املحددة االفرتاضات عىل اعتماًدا املتبقي للوقت صورة تعطينا األرقام هذه سنويٍّا.
واستخدامنا الرئيسية لالسرتداد القابلة للموارد املنخفض التقدير خالل من فرضناها:
أما األقل، عىل املقبلة الخمسني السنوات خالل النفط امتالك نتوقع أن يمكننا املتوقع،
أن يمكن الواقع، إىل أقرب الرئيسية لالسرتداد القابلة للموارد األعىل التقدير كان إذا
يف البسيطة الحسابية العمليات هذه وتتلخص النفط. إمدادات من عاًما ٨٢ حوايل نتوقع
وكذلك التقديرات، يف اليقني عدم مستويات من النتائج يف الفارق ينشأ إذ 3-4؛ الجدول
يف املتطرفتني النظر وجهتي بني توفيقي حل إيجاد يمكن التقييمات. يف التفاؤل درجات
من أكثر درست والتي املتحدة، اململكة يف الطاقة أبحاث مركز عن مؤخًرا صدرت دراسٍة
تقريرها10 ركَّز وتقييمها. للنفط العاملي لإلنتاج توقًعا ١٤ عىل للحصول منشور ٥٠٠
٢٠٣٠ عام أن إىل وخلص التقليدي، النفط إنتاج ذروة توقع فيه ينبغي الذي الوقت عىل
أن نتوقع أن وينبغي النهاية، ليست اإلنتاج ذروة بالطبع املرجح. التاريخ هو سيكون

وضحاها. عشية بني التاريخ ذلك يف تجفَّ لن اإلمدادات

النفط؟ سينفد هل :4-3 جدول

الرئيسية االحتياطيات
لالسرتداد القابلة
عاٍل تقدير =

الرئيسية االحتياطيات
لالسرتداد القابلة
منخفض تقدير =

العاملية االحتياطيات
املؤكدة

 

٣٣٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ برميل) (مليار التقديرات
٣٠ ٣٠ ٣٠ (مليار الحايل االستخدام

برميل/السنة)
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الرئيسية االحتياطيات
لالسرتداد القابلة
عاٍل تقدير =

الرئيسية االحتياطيات
لالسرتداد القابلة
منخفض تقدير =

العاملية االحتياطيات
املؤكدة

 

٤٠ ٤٠ ٤٠ عام يف ع املتوقَّ االستخدام
(مليار ٢٠٣٠
برميل/السنة)

١١٠ ٦٧ ٣٣ وفق املتبقية السنوات
الحايل االستخدام معدل

٨٢ ٥٠ ٢٥ وفق املتبقية السنوات
املتوقع االستخدام معدل

بعض االتجاهات، من عدد من املسألة بهذه يتعلق فيما إضافية شكوك تنشأ
الثالثة، االتجاهات هذه بني ومن سيايس. وبعض اقتصادي وبعض تكنولوجي منها
رها تطوُّ تفاصيل كانت لو حتى املبارشة، أهدافها يف وضوًحا األكثر هي التكنولوجيا
ويلزم موثوقية، أكثر النفط رواسب جيولوجيا تكون أن يلزم معقدة: تكون أن يمكن
كيميائية هندسة ابتكار ويلزم األعمق، الرواسب إىل للوصول جديدة حفر تقنيات إيجاد
غري األخرى واملصادر القطرانية، والرمال النفطي الصخر من النفط الستخراج رة مطوَّ
من وقت أيِّ يف التكنولوجية الناحية من للتحقيق قابل هو ما كل ويعترب املرجحة.
النفط كمية أْي مؤكدة؛ كاحتياطيات املتاح النفط كمية يف ا مهمٍّ محدًدا عامًال األوقات

األرض. من استخراجها يمكن التي
سعر يف املؤكدة االحتياطيات تقييم يف الخطرة االقتصادي اليقني عدم حالة تتمثل
استعداًدا أكثر املنتجون يكون ربما األسعار، ترتفع فعندما العاملية؛ السوق يف النفط
إىل السفر وكذلك أعمق للحفر استعداًدا أكثر ارون الحفَّ ويكون لديهم، ما وبيع إلنتاج
«غري البدائل بني املنافسة حساسيُة ذلك عن أهميًة يقل وال الطبيعة. قاسية مواقع
١٫٢ نحو يُستخرج كان املثال، سبيل فعىل أسعارها. تزيد أن يحتمل التي التقليدية»
عندما بكندا، ألربتا يف القطرانية الرمال من مربح نحو عىل النفط من يوميٍّا جالون مليون
جعل وذلك ،٢٠٠٨ عام خالل للربميل دوالًرا ١٤٥ إىل وجيزة لفرتة النفط أسعار ارتفعت
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من ٪١٩ منها النفط واردات بلغت إذ املتحدة؛ الواليات يف للنفط أجنبي مورد أكرب كندا
أسعار انخفضت عندما أبوابها بإغالق املصانع هدَّدت ذلك ومع السنة،11 تلك واردات

للربميل. دوالًرا ٤٥ إىل املنافس البرتويل الخام

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥١٩٩٠١٩٨٥١٩٨٠١٩٧٥

يل
رم
/ب
الر
دو

السنة

.٢٠٠٨ حتى ١٩٨٠ من النفط أسعار :7-3 شكل

عىل يعتمد األوقات من وقت أيِّ يف لالستخراج والقابل املتاح النفط أن الواضح من
سبيل عىل للطلب. استجابًة األسعار يف تغريات حقيقة أيًضا توجد ولكن البيع، سعر
القرن سبعينيات يف كارتر حكومة إبَّان البيئة عىل املحافظة اسرتاتيجيات نجحت املثال،
ثمانينيات خالل حاد بشكل النفط سعر انخفض حتى االستهالك، من الحد يف العرشين
عام من الثالثة العقود مدى عىل األسعار يف الكبرية التقلبات وتظهر العرشين. القرن

آنذاك.12 الدوالرية بالقيمة ،7-3 الشكل يف ٢٠٠٨ عام حتى ١٩٨٠
هو وكما املتكافئ. غري بتوزيعه كبري حدٍّ إىل النفط حول السياسية الشكوك تتعلق
عدم و/أو النزاع أماكِن يف تقع العاملية اإلمدادات من الكثري فإن ،5-3 الجدول يف مبني
النظر ينبغي ال ذلك، مع القريب. املستقبل يف املحتملة أو الحاليِة السيايس، االستقرار
النفط من املتحدة الواليات لواردات الفعلية املنشأ فبلدان ذلك؛ ضوء يف املصادر لجميع
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أكرب بني من واملكسيك كندا أن يبنيِّ الذي ،8-3 الشكل يف موضحة 13٢٠٠٨ عام يف
كانت سواء املختلفة، املواقع يف الكميات عن معلومات املعنية األطراف تصدر املوردين.
يكون قد بياناتها تأثري أن ترى التي الخاص، القطاع أو الحكومات من األطراف هذه
إذا حقيقيٍّا احتياطيٍّا فقط يكون املؤكد االحتياطي ذلك، عىل عالوة دقتها. من أهمية أكثر
انقطاع مناسبة من أكثر يف وشهدنا للمستهلكني، وشحنه منتَجه استخراج يمكن كان
املصالح أو التمرد أو القرصنة أو الحرب أو الغزو منها: مختلفة؛ ألسباب اإلمدادات

الوطنية.

النفط. رواسب مواقع :5-3 جدول

النسبة املنطقة

٦٥ األوسط الرشق
٩ الجنوبية أمريكا
٧ أفريقيا
٦ السابق السوفييتي االتحاد
٦ الشمالية أمريكا
٤ الهادئ واملحيط آسيا
٢ أوروبا

١٠٠ اإلجمايل

بيع توقع أساس عىل الوطنية ميزانياتها َوضعت للنفط املنتجة الدول من عدًدا ألن
حادٍّ. بشكل األسعار تنخفض عندما داخلية أزمات تواجه فإنها عالية، بأسعار النفط
الوصول عندها دول ست تستطيع التي بالربميل النفط أسعار حديث14 تقديٌر أورد
العربية واململكة دوالًرا، ٤٧ عند وليبيا للربميل، دوالًرا ٢٤ عند قطر وهي: التعادل؛ لنقطة
دوالًرا. ٩٠ عند وفنزويال وإيران دوالًرا، ٦٥ عند ونيجرييا دوالًرا، ٥٥ عند السعودية
املستهلكون يحتاج ما بقدر النفط لبيع بحاجة النفط منِتِجي أن صحة من الرغم وعىل
يمكن — الدولية أو الداخلية — رة املتصوَّ املدى القصرية السياسية املكاسب فإن لرشائه،
أن يمكن النقيض، وعىل املدى. الطويلة االقتصادية املصالح تتجاوز أن األحيان بعض يف
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رسيعة تغريات هناك كانت إذا ضارة اقتصادية عواقب املدى الطويلة لاللتزامات يكون
الروسية جازبروم رشكة أُجربت ٢٠٠٩ عام يف املثال، سبيل فعىل القصري. املدى عىل
الرغم عىل أوزبكستان، من الطبيعي الغاز استرياد عىل املدى طويل مسبق عقد بموجب

بخسارة.15 الغاز بيع إىل حينها روسيا اضطرار من
املستقبل يف متاًحا يكون سوف وما متاح هو ملا عميل تقدير ُوضع إذا حتى أخريًا،
ازداد وكلما تماًما. واضحة تكون لن السنوي االستخدام بشأن التوقعات فإن القريب،
يف النمو كان األخرية السنوات ففي النفط. نحو شهيته زادت النامي، العالم ازدهار
املشكلة تأثري يكون أن املتوقع من ولكن خاص، نحو عىل باملالحظة جديًرا والهند الصني
اقتصاديٍّا. تقدًما الجنوبية وأمريكا وأفريقيا آسيا رشق بجنوب دوٌل ق تحقِّ إذ أكرب
مليار ٤٠ البالغ املتوقع السنوي العاملي االستخدام أن يبدو التوقعات، هذه إىل وبالنظر
الواقع يف يكون قد عاًما؛ ٨٢ إىل اإلمدادات بتوافر األكرب التقديرات إىل أدى والذي برميل،
ومع ملحوظ. نحو عىل أقرص فرتة يف االحتياطي استنفاد ويمكن التفاؤل، يف مفرًطا
تزال ال أنه ذلك إىل يضاف أن ينبغي سليم، نحو عىل الصورة يف التوازن لتحقيق ذلك،

العالم. من كثرية أجزاء يف مستمرة الجديدة البرتول اكتشافات
خليط إىل النظُر عليه والطلب الحفري الوقود إلمدادات تناُول أيِّ عىل أيًضا يجب
األرض، من يُستخرج فعندما الطبيعي». «الغاز عليه يطلق الذي الهيدروكربونية الغازات
القابلة املواد من غريه من أصغر كميات مع امليثان من األساس يف مكوَّنًا الغاز هذا يكون
التنقية، خطوات وبعد الشوائب. وبعض والبنتان) والبيوتان والربوبان (اإليثان لالشتعال
تقييم يف يتجاوزه وال املتحدة، الواليات يف للطاقة مصدر أهم ثاني الغاز هذا يصبح
فإن البرتول، مع الحال هي وكما الفحم. سوى العالم مستوى عىل الطاقة استهالك
وسياسية؛ واقتصادية وتكنولوجية جيولوجية لشكوك يخضع الغاز لرواسب تقدير أيَّ
ومعدالت االحتياطيات عن نتحدث أن خاللها من ويمكن متاحة أرقام توجد ذلك، ومع
الغاز عن تقديًرا األمريكية16 الطاقة وزارة يف الطاقة معلومات إدارة ْت أَعدَّ االستخدام.
اإلجمايل الرقم كان .٢٠٠٧ يناير من املتحدة، الواليات يف لالسرتداد القابل الطبيعي
٢١١ اإلجمايل، الرقم هذا من أنه هو للنظر امللفت ولكن مكعب، قدم تريليون ١٧٤٧
من البقية وتتكون مؤكدة»، «احتياطيات أنها عىل تصنف فقط مكعب قدم تريليون
مقدَّرة. (٢) مكتشف. غري (١) مختلفة: فئات أربع إىل تنقسم مؤكدة غري احتماالت
األربع الفئات هذه من كل ويرتبط تقليدية. غري مصادر (٤) النفط. يف ذائب غاز (٣)
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إدارة األمريكية، الطاقة وزارة (املصدر: ٢٠٠٨ لعام األمريكية النفط واردات :8-3 شكل
.(٢٠٠٨ لعام للطاقة السنوي االستعراض الطاقة، معلومات

لشهر العاملي اإلجمايل نفسه املصدر يتيح املقارنة، ولهدف ملحوظة. شكوك مع بوضوح
مكعب.17 قدم تريليون ٦٢٥٤ البالغ ،٢٠٠٩ يناير

استُخدمت إذا املوارد هذه ستستمر متى إىل نسأل قد النفط، مع سابًقا فعلنا كما
يف النسبة لهذه البسيطة الحساب عمليات نتائج تتلخص الحايل. االستهالك بمعدل
لنحو مضمونة إمدادات توفر املؤكدة العاملية االحتياطيات أن إىل مشرية ،6-3 الجدول
سنوات تسع خالل تنفد ربما الحالية املؤكدة األمريكية االحتياطيات ولكن عاًما، ٦٠
يف إفراًطا األكثر االحتمالية هو املؤكدة االحتياطيات عىل املعتمد الرقم بالطبع فحسب.
ويف الجديدة. واالكتشافات املستمرة التنقيب عمليات االعتبار يف يضع ال ألنه التشاؤم؛
سيما ال متوقع، غري نحو عىل كبرية املتحدة الواليات يف األخرية االكتشافات كانت الواقع
بنسبة البلد احتياطيات وقفزت النفطي، الصخر باحتياطيات املرتبطة االكتشافات تلك
مما قادمة األمريكي املحيل اإلمداد يف الكبرية الزيادة وهذه فقط. عامني خالل ٪٣٥
املواد من وغريها القطرانية الرمال تضم التي الفئة وهي تقليدية»، غري «مصادر يسمى
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التقليدي. الحفر تتبع التي العملية من تكلفة أكثر استخراج عملية تتطلب التي املجتمعة
إجمايل الحتماالت حساباتنا يف املؤكدة االحتياطيات من بدًال املصادر هذه استخدمنا وإذا
عىل تزداد املضمونة اإلمداد فرتة فإن املتحدة، الواليات يف لالسرتداد القابلة االحتياطيات

عاًما. ٧٥ إىل كبري نحو

الطبيعي. الغاز احتياطيات :6-3 جدول

عاملية احتياطيات
مؤكدة

تقديرات إجمايل
املتحدة الواليات

الواليات احتياطيات
املؤكدة املتحدة

 

٦٢٥٤ ١,٧٤٧ ٢١١ (تريليون االحتياطيات
مكعب) قدم

١٠٤ ٢٣٫٢ ٢٣٫٢ السنوي االستهالك
قدم (تريليون
مكعب/السنة)

٦٠ ٧٥ ٩ متبقية سنوات

تُقدَّر — الحفري الوقود لطاقة الرئيسية املصادر ثالث وهو — بالفحم يتعلق فيما
واسع نطاق عىل موزعة طن، مليار ٩٢٩ بنحو لالسرتداد القابلة العاملية االحتياطيات
عام لبيانات 9-3 الشكل (انظر والصني وروسيا املتحدة الواليات يف معظمها يقع ولكن
الفحم إمدادات فإن سنويٍّا، أطنان ٦٫٥ البالغ الحايل االستهالك يتغري لم إذا 18.(٢٠٠٥
مليار ٢٦٠ االحتياطيات إجمايل من املتحدة الواليات نصيب ويبلغ عاًما. ١٤٢ ستستمر

سنويٍّا. طن مليار ١٫١ بمعدل حاليٍّا استخدامها ويجري طن،
االحتياجات لتلبية كافية حفري وقود إمدادات لدينا إن نقول أن يمكننا إجماًال،
االحتياجات زادت إذا تتغري قد الصورة أن إال القادم، القرن نصف عن يقل ال ملا الحالية
كنا هل نتساءل أن يبقى فإنه ذلك، بقولنا ولكن متوقع. هو مما أكثر العالم مستوى عىل
مناخنا عىل املرتتبة لآلثار الحايل الفهم ضوء يف الحفري الوقود حرق مواصلة «نريد»
من فرتة أْي طويًال؛ تدوم لن سانحة فرصة لدينا أن يبدو ذلك. يتبع ما وكل العاملي
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وزارة (املصدر: ٢٠٠٥ لعام الفحم من لالسرتداد القابلة العالم احتياطيات :9-3 شكل
.(٢٠٠٩ لعام العالم يف الطاقة توقعات الطاقة، معلومات إدارة األمريكية، الطاقة

الوقود حرق مواصلة من نتمكَّن أن — بذلك القيام اخرتنا إذا — خاللها يمكن الزمن
مختلف. واقتصادي تكنولوجي حياة نمط إىل االنتقال إتاحة أجل من الحفري

الطاقة أشكال (6)

الطاقة أن وهي أساسية؛ حقيقة تذكُّر الرضوري من للطاقة، لبدائل دراسة أليِّ تمهيًدا
عملة لرشاء مشابهة بطريقة هذا يحدث فحسب. شكلها يتغري إنما تفنى، وال تستُحدث ال
ولكن املظاهر تختلف اإلبدال عملية فبعد بالفعل، الشخص يمتلكه ما مقابل يف جديدة
دراسة بمنزلة هي للخيارات دراسة أيَّ فإن ثَم، ومن نفسها. األساسية القيمة تبقى
شكل يكون أن هو اإلطالق عىل فيه نأمل أن يمكن ما وأفضل آخر، إىل شكل من للتحول
احتياجاتنا. تلبية يف العموم يف فائدة أكثر أو مرونًة وأكثر توافًرا أكثر الجديد الطاقة
يف املختلفة الطاقة أشكال ماهية عىل التعرُّف خالل من أكثر تفصيًال الفكرة هذه تحتاج

الواقع.
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تصل اليومية. الحياة وقائع يف أشكالها بمختلف الطاقة منا واحد كل يصادف
جزءًا ونرى صاٍف، يوم أيِّ يف املنزل خارج يف الشمس من اإلشعاعية» «الطاقة إلينا
طيف من املرئي غري بالجزء ونشعر مرئي ضوء صورة يف مباَرشًة الطاقة هذه من
لتفاعالت أيًضا مصدر الشمس وإشعاع برشتنا. تمتصه عندما حرارة صورة يف الشمس
إىل اإلشعاعية الطاقة تتحول ثَم ومن النمو؛ عىل النباتات تساعد التي الضوئي التمثيل
أكل وإذا تفسد، أو تُحرق أو تُؤكل حتى النباتات يف تُخزن حيث كيميائية»؛ «طاقة
األنسجة يف أخرى كيميائية أشكال يف الطاقة تُخزن النباتات، األخرى الحيوانات أو البرش

الحيوانية.
كانت التي والحيوانات النباتات بعض ُدفنت الجيولوجية، العصور مدى عىل
والضغط. الحرارة من قاسية لظروف تعرضت عندما كيميائيٍّا وتغريت آنذاك موجودة
يسمى ما أو اليوم؛ نستخدمها التي والغاز والنفط الفحم الكيميائية التغريات تلك شكََّلت
ذلك يف طويلة لفرتة املخزنة الشمس طاقَة الواقع يف نطلق وبحرقها الحفري، بالوقود
بطبيعة — الوقود حرق من وهدفنا هيدروكربونات. تسمى كيميائية مواد شكل يف الوقود
استخدامها يمكن حرارية»، «طاقة شكل يف املخزنة الطاقة هذه إطالق هو — الحال
أنه عىل فيه نفكر أن يمكننا البخار، ضغط يتحرر وحتى ضغط. تحت البخار لتوليد
محرك لتشغيل يُستخدم وعندما بعُد، يؤدِّها لم وظيفة ألداء اإلمكانية فيه تتوافر يشء
إىل تتحول الكامنة» «الطاقة أن بمعنى اإلمكانية؛ هذه تتحقق توربينية، عجلة أو بخاري
ل يشغِّ بدوره والتوربني حركية»، «طاقة أيًضا تسمى والتي «ميكانيكية»، حركة طاقة

الكهرباء. لتوليد كهربائيٍّا مولًدا
خلف املخزنة املياه إطالق عند حركية طاقة إىل الكامنة للطاقة مشابه تحوُّل يحدث
أيًضا، الكهرباء توليد يف للتوربينات املغزلية الحركة فتُستخدم التوربينات، عرب السد
البداية، إىل التحول هذا خطوات وبتتبع الكهرومائية. الطاقة عادة نسميه ما وتعطينا
تكثفت التي املياَه اإلشعاعية الطاقُة َرِت بخَّ عندما الشمس، من بدأ يشء كل أن نجد
السد، وراء املساحة مألت التي األنهار يف املاء وجرى وثلوج، أمطار صورة يف وسقطت
كهربائية». «طاقة توليد املمكن من جعل املخزنة املياه يف الكامنة للطاقة الالحق واإلطالق
الجهاز يف املثال، سبيل فعىل األمر. لهذا كثرية صور توجد أنه بالذكر الجدير ومن
كهرباء إىل الوقود يف املخزنة الكيميائية الطاقة تتحول وقود»، «خلية يسمى الذي
تتحول سياراتنا ل يشغِّ الذي الداخيل االحرتاق محرك ويف وسيطة. خطوات دون مبارشًة،
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ويف السيارات. لتحريك ميكانيكية طاقة إىل اإليثانول) (أو البنزين يف الكيميائية الطاقة
البطارية؛ لشحن للوقود الكيميائية الطاقة بعضمن يُستخدم األحدث، الهجينة السيارات
تُستخَدم عندما ذلك، إىل إضافة أخرى. كيميائية صورة يف الطاقة لتخزين يُستخدم أْي
يشحن صغريًا مولًدا تُشغل العجالت يف املوجودة الحركية الطاقة من بعٌض املكابح،

البطارية. أيًضا
جوهرها يف أنها بما كذلك، السياق هذا يف التجارية النووية املفاعالت إىل النظر يمكن
محطات عن تختلف وهي الكهرباء، توليد يف الستخدامه البخار لتكوين املاء لغيل أجهزة
حرارية. طاقة إىل للتحويل كمصدر النووية» «الطاقة تستخدم أنها يف العادية التوليد

املختلفة. الطاقة ألشكال موجًزا ملخًصا 7-3 الجدول ويعرض

الطاقة. صور :7-3 جدول

األمثلة النوع

الشمس أشعة إشعاعية طاقة
والبطاريات والغاز والنفط النباتات كيميائية طاقة

الحرارة حرارية طاقة
السد خلف واملياه البخار ضغط كامنة طاقة

والسيارات الهوائية والطاحونة الناعورة حركة حركية طاقة
اآلالت حركة ميكانيكية طاقة

األسالك يف التيار كهربية طاقة
الهيدروجني واندماج اليورانيوم انشطار نووية طاقة

تبددت إذا التحوُّالت. نهاية بالرضورة ليست الكهرباء أن إىل اإلشارة تجدر أخريًا،
تحرير هو هنا الغرض فإن الخبز، بمحمصة التسخني عنرص يف الكهربائية الطاقة
إىل تتحول الكهربائية الطاقة فإن امليكروويف، فرن تغذي كانت وإذا الحرارية؛ الطاقة

املطلوبة. الحرارة لدرجة الطعام بتسخني بدورها تقوم كهرومغناطيسية موجات
من تحويلها يمكن الطاقة أشكال مختلف بأن القول يف سبق ما كل نجمل ربما
الصورة يف البرش ظهور قبل الطبيعة من جزءًا التحوالت هذه بعض كانت آخر. إىل شكل
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يف حدثت التي التكنولوجية الثورة من جزء فهي األخرى الخطوات أما طويل، بوقت
هذه من موجزة مختارة مجموعة 8-3 الجدول ويوضح املاضية. القليلة السنوات مئات

التحوُّالت.

الطاقة. لتحويالت أمثلة :8-3 جدول

الطاقة تحويل
إىل من املثال

كيميائية طاقة إشعاعية طاقة للنباتات الضوئي التمثيل
حرارية طاقة كيميائية طاقة الفحم حرق
كامنة طاقة حرارية طاقة البخار ضغط

ميكانيكية طاقة كامنة طاقة البخار ومحرك التوربني
كهربائية طاقة ميكانيكية طاقة الكهربي) (املولد الدينامو

تعني أنها عىل آلخر شكل من تتحول أن يمكن الطاقة أن حقيقة تؤخذ أن ينبغي ال
لبعض بالنسبة الواقع يف ا جدٍّ عالية التحول فكفاءة نفسه؛ بالقدر فاعلة التحوالت كل أن
كهرباء إىل الحركية الطاقة يحول — املثال سبيل عىل — الكهربي فاملولد الخطوات،
ميكانيكية حركة إىل الحرارة تحويل يمكن ال أخرى، ناحية من .٪٩٨ من أفضل بمعدل
يجب تحويلها يمكن ال التي ٪٧٠ ال نسبة الحالة، هذه ويف ،٪٣٠ حوايل حدود يف إال عادة
يحول ما عادة الداخيل االحرتاق ومحرك الدرجة. منخفضة حرارة شكل يف تُطرح أن
يُطرح إذ العجالت؛ يف حركة إىل الوقود يف املوجودة الكيميائية الطاقة من ٪٢٥ من أقل
جليكول) أو (ماء املشعاع مربِّد يف أو االحتكاك من حرارة شكل يف أخرى مرة الباقي

املحيط. الهواء إىل ومنه
املطاف نهاية يف أدى ما هو آخر إىل شكل من تحويلها يمكن الطاقة أن إدراك إن
فحسب. تتحول وإنما تفنى، وال تُستحَدث ال الطاقة أن يف املتمثلة التاريخية املالحظة إىل
من جزء جودة تنخفض آخر، إىل شكل من تحوُّل أيِّ يف أنه إضافة ينبغي ذلك، مع
القول يمكن وهكذا احتياجاتنا؛ تلبية عىل قدرة أقل صورة يف ينتج أن ويمكن الطاقة
هنا مفيدة العمالت بتحويل واملقارنة مقابل. دون يشء يوجد ال إنه الطاقة تحويل عن
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بعملية يقوم الذي الوكيل أو البنك يتقاضاها التي الرسوم تضمني ينبغي إذ أخرى؛ مرة
وضع ومع ييل، فيما تلك والفقد التحول مواضيع وستتكرر القيمة. تقدير يف التحويل
من متنوعة مجموعة القادمة الفصول يف نستكشف سوف االعتبار يف هذه القصور أوُجه

لدينا. الطاقة وضع لتحسني األفكار
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الرابع الفصل

العاملي االحرتار

مدى عىل كبريًا تغريًا البيئة عىل للطاقة استخدامنا تأثري لكيفية املشرتك فهمنا تغريَّ
كان نيكسون، إدارة عهد يف البيئة حماية وكالة إنشاء قبل وحتى املاضية. القليلة العقود
املتحدة الواليات يف الكبرية املدن فوق الجو يف املرئية والجسيمات الروائح أن به املسلَّم من
اعرتاًفا الرصاص من الخايل البنزين ظهور وكان العامة، الصحة عىل ضارة آثار لها
باختصار، الرصاص. إيثيل رابع عىل يحتوي الذي البنزين حرق عن الناجمة باملخاطر
الهواء وتلوث الدخاني الضباب أن فكرَة بأخرى، أو بطريقة الجمعي، وعيُنا تقبََّل
مخاطرهما. من للحد إجراءات اتخاذ يلزم وأنه ضارَّان، األحيان بعض ويف مزعجان،

محددة فئات إىل املختلفَة امللوثاِت البيئة حماية وكالُة َصنَّفْت اإلقرار، هذا عىل ا وردٍّ
الرتكيزات فَحددت الهواء؛ ملوثات من لكلٍّ معايري وَوضعت ،1-4 الجدول يف تظهر
ال مقبولة. مستويات عند الصحية املخاطر إبقاء أجل من امللوثات ِمن لكلٍّ القصوى
إىل أيًضا اإلشارة وتجدر البيئة، حماية وكالة حددتها التي املعينة بالحدود دائًما يُلتزم
إىل البيئة حماية وكالة فرضتها التي للرتكيزات القصوى الحدود تتجه الوقت بمرور أنه
تحدد املثال، سبيل عىل خطر. كل درجة عن أفضل معلومات توفرت كلما االنخفاض
١٩٩٧ عام يف املليون يف جزء ٠٫٠٨٤ ليكون األرض سطح عند لألوزون به املسموح الحد
٠٫٠٧٥ املعياري املستوى أصبح الالحقة بوش رئاسة فرتة وخالل كلينتون. إدارة إبَّان
للحد ٢٠١٠ عام يف املقدَّم الجديد1 البيئة حماية وكالة مقرتح ويسعى املليون، يف جزء
مراحل عىل املليون يف جزء ٠٫٠٦-٠٫٠٧ لألوزون به املسموح الحد جعل إىل األوزون من
التحسينات هذه فإن اإليجابية، بالتحسينات اإلقرار برغم الزمن. من عقدين مدى عىل
خالل من الجو من وتُزال الخاصة مصادرها لها ملوِّثة مادة كل ألن كبريًا؛ تباينًا تتباين

مختلفة. آلية
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الهواء. مللوثات البيئة حماية وكالة معايري :1-4 جدول

األسايس املصدر امللوِّثة املادة

الكامل غري االحرتاق (CO) الكربون أكسيد أول
واألفران املحركات يف يتكون (NO) النيرتيك أكسيد

الفحم احرتاق من ينتج (SO2) الكربيت أكسيد ثاني
والحرائق الديزل محركات يف يتكون الذي السخام إم-١٠ بي جسيمات

الطالء وتقشري الرصاص عىل املحتوي البنزين من ينتج الرصاص
والهيدروكربونات النيرتيك أكسيد من الهواء يف يتكون (O3) األوزون

من الحد هو البيئة حماية وكالة لتوقعات االستجابة يف نجاًحا األكثر العمل كان
إىل مضافة كمادة الرصاص إيثيل رابع استخدام إلغاء خالل من الهواء، يف الرصاص
يف حفازة محوالت إدخال طريق عن الهواء جودة يف التحسن من مزيد ق وتحقَّ البنزين.
محطات من السائلة للنفايات منظِّفة مواد إضافة عن فضًال السيارات، عوادم أنابيب
الكربيت. أكسيد وثاني النيرتيك أكسيد انبعاثاِت مًعا التغيريات هذه ضت خفَّ الطاقة.
حمضية كأمطار تصنيفها يمكن الجوي الغالف يف حمضية قطريات امللوثان هذان يشكِّل
مكونات أكثر أحد — األوزون أما العادي. التساقط من كجزء السطح عىل تهطل عندما
عن الهواء يف يتكون بل النحو، هذا عىل ينبعث فال — مبارش نحو عىل إزعاًجا الهواء
لذلك، ووفًقا والهيدروكربونات. النيرتيك ألكسيد الثانوية الكيميائية التفاعالت طريق
أن مع أنه إىل اإلشارة تجدر سالئفه. تركيزات خفض طريق عن آثاره تخفيف يمكن
أكرب، أمطار مستجمعات عىل األحيان بعض يف تؤثِّر الحميض املطر مثل الساقطة املواد
وال بعينها، مدن وحول داخل محلية، تكون ما عادة امللوثات معظم من األشد اآلثار فإن

أبًدا. عاملية تكون
مشكلة اآلن نواجه ذلك إىل إضافة ولكن تالزمنا، تزال ال تلك الهواء تلوث مشكالت
تأثريات له الجديد الشاغل فهذا العاملي. االحرتار مشكلة خطورًة؛ أكثر تكون أن يحتمل
وجه عىل مكان كل يف تقريبًا الجميع عىل سيؤثِّر األوىل: الناحية ناحيتني؛ من املدى بعيدة
األقل، عىل األماكن بعض يف كارثية آثاره تكون أن املتوقع من الثانية: والناحية األرض.
ذلك، عىل عالوة اإلنسان. حياة فرتة يف فعليٍّا تأثريها عالج يمكن ال تحدث، أن وبمجرد
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املناخ وتغريُّ العاملي االحرتار مع التعامل فإن غريهما، وكثريون وستافينز ألدي أشار كما
الجوي الغالف يف تبقى الغازات ألن وذلك عاملية؛ مشاعات مشكلة املطاف نهاية يف هو
بموقع األرضار تتقيد ال «لذا العلوي؛ الجوي الغالف يف متساٍو بشكل وتمتزج لعقود،
اإلصالحات فإن الكفاية، فيه بما مخيفة غري االحتماالت هذه كانت وإذا االنبعاثات.»2
تتحقق ال تغيريات الحالية، حياتنا أنماط يف كبرية تغيريات إىل تدعو دراستها يجري التي

عنا. بعيدين ومكان وقت يف إال يحدث لن الرضر أن يُعرف عندما بسهولة
نطاق من البيئة حماية وكالة عت وسَّ النطاق، الواسعة االعتبارات بهذه وإقراًرا
فرَض الوكالة اقرتحت ٢٠٠٩ عام ويف مقبولة، غري انبعاثات بأنه يحدد ما بشأن عملها
ومعامل الطاقة محطات من الناتجة االنبعاثات بشأن بأرسها البلد مستوى عىل حدوٍد
يلقي وسوف العاملي. االحرتار يف مساهمتها قدر عىل الكبرية املنشآت من وغريها التكرير
االعتبار يف األخذ يف ويبدأ املساقة، والحجج الشواغل هذه تفاصيل عىل الضوء الفصل هذا

الحلول. بعض التماس فيه يمكن عمل إطار

الكوكب حرارة درجة (1)

الشمس كانت طويل، بوقت كوكبنا عىل حيوانية حياة أيُّ تنشأ أن قبل سحيق، زمن منذ
مر عىل واالنخفاضات االرتفاعات بعض باستثناء — اآلن وحتى األرض، كوكب تسخن
بفقد تسمح تعويضية عملية توجد أنه الواضح من الحرارة. درجة استقرت — الزمن
حياة تدعم لن ملستويات ارتفعت قد الحرارة درجة لكانت ذلك ولوال املجمعة، الحرارة

إذن؟ الطاقة انتقال يحدث كيف اإلنسان.
يوضح ليل يف اآلخر الجانب أن حني يف نهار يف فقط كوكبنا نصف أن تذكَر إن
واحد؛ وقت يف فحسب واحد نصف حرارة درجة ترفع كلها الواردة الشمس أشعة أن
اإلشعاع إلخراج مصدر بمنزلة يكون أن ويمكن أشعة أيُّ تصله ال اآلخر والجانب
الطاقة تكون أن يجب إذ متوازنتان؛ الطاقتان هاتان عام، نحو وعىل الفضاء. إىل
ومقدار الكوكب. حرارة درجة يف االستقرار لتحقيق متساويتني الخارجة والطاقة الواردة
واط ١٣٥٣ الشمس من كوكبنا إىل تصل التي الطاقة تبلغ عموًما، معروف: الطاقتني
طريق عن أخرى مرة اإلشعاع هذا ثلث حوايل ينعكس ولكن (واط/م٢)، مربع مرت لكل
مئوية درجة ١٨− الكوكب حرارة درجة متوسط يجعل ما األسطح؛ من وغريها ُحب السُّ
بعيد مكان من الفضاء من لعاملنا يُنظر كان إذا أنه يعني وهذا فهرنهايت. درجة ١ =
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تجمد نقطة من بكثري أقل حرارته تبلغ إذ مريح؛ غري نحو عىل بارًدا سيبدو فإنه ا، جدٍّ
تفسريًا. يقتيض مما يوميٍّا؛ نعايشه ا عمَّ كثريًا تختلف النتيجة هذه املياه.

الذي للمكان يوفر واٍق جوي غالف بامتالك األرض عىل للغاية محظوظون إننا
درجة ٥٨) مئوية درجة ١٥ حوايل يبلغ سطح حرارة درجة متوسط فيه نعيش
وهو الجوي، الغالف حرارة درجة متوسط من بكثري أعىل درجة وهي فهرنهايت)
درجات يف كبري تباين يوجد يزال ال بالطبع سائلة. حالة يف املاء فيه يكون الذي النطاق
درجة متوسط ولكن والطقس، السنة من والوقت اليوم من والوقت للموقع تبًعا الحرارة

. ككلٍّ الجوي الغالف حرارة درجة متوسط من بكثري أعىل السطح عىل الحرارة
إضافًة أنه نتذكر أن أوًال الرضوري فمن وقائيٍّا، الجوي غالفنا يكون كيف ِلفْهم
فوق األشعة ى (تُسمَّ مرئية غري مكوناٍت الشمس إشعاُع يشمل املرئي، الشمس ضوء إىل
والهواء رصدها. ألعيننا يمكن ال أنه لدرجة للغاية، بالطاقة مشبعة وهي البنفسجية)
الجوي الغالف تخرتق إنها أْي البنفسجية؛ فوق واألشعة املرئية لألشعة بالنسبة شفاف
الخارج، إىل الحرارة السطح يشع وعندما السطح. حرارة درجة وترفع األرض إىل وتصل
ى (تُسمَّ حرارة موجات صورة يف ذلك يفعل فإنه اليوم، دورة من التربيد مرحلة أثناء
عدد يمتصها األطول املوجي الطول ذات الحرارة موجات ولكن الحمراء)؛ تحت األشعة
وأكسيد واألوزون الكربون أكسيد وثاني املاء بخار سيما ال الجوي، الغالف عنارص من
كوكبنا، حول غطاءً العملية هذه تُنِتج 1-4 الشكل يف موضح هو وكما وامليثان. النيرتوز
املكونات هذه عىل يُطَلق وأصبح الدفيئة، يف التدفئة النواحي من كثري يف يشبه ما وهو

الدفيئة». «غازات

الدفيئة غازات (2)

وتحمينا دافئني تبقينا الدفيئة غازات كانت إذا دافئ. مكان يف نعيش أن ا جدٍّ اللطيف من
مسألة إنها نخشاها؟ فلماذا وجودها، عدم حالة يف مهلًكا برًدا يكون أن يمكن ا ممَّ
الحرارة درجة الرتفاع الوخيمة التبعات ونخىش جيد، يشء من للغاية الكثري امتالك
الغالف يف تركيزه من كلٍّ عىل يعتمد الدفيئة غازات من غاز لكل النسبي والتأثري املفرط.

الحمراء. تحت األشعة امتصاص عىل وقدرته الجوي
املاء ولكن الدفيئة، تأثري يف رئيسيٍّا مساهًما الهواء يف بخار صورة يف املاء يُعتَرب
من النقيض وعىل ُحب. السُّ تشكل سائلة قطريات شكل يف الجوي الغالف يف أيًضا موجود
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١
٣

٥

٢

٤

تأث+ الدفيئة

قسم الجوي، والغالف املحيطات لدراسة الوطنية اإلدارة (املصدر: الدفيئة تأثري :1-4 شكل
.(http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/what.html القديم املناخ علم
األرض. سطح حرارة درجة ويرفع الجوي الغالف عرب الشميس اإلشعاع بعض يمر (١)
تحت األشعة تنبعث (٣) أخرى. مرة الفضاء إىل الشميس اإلشعاع من بعض ينعكس (٢)
تحت األشعة بعض (٤) الفضاء. نحو الساخن األرض سطح من الحرارة) (موجات الحمراء
بعض إرسال يعاد (٥) الدفيئة. غازات تمتصه وبعضها الجوي، الغالف عرب يمر الحمراء
الطبقة حرارة درجة وترفع أخرى مرة األرض إىل الدفيئة غازات تمتصها التي الطاقة من
والغالف املحيطات لدراسة الوطنية اإلدارة (املصدر: والسطح الجوي الغالف من السفىل

القديم). املناخ علم قسم الجوي،

تأثريًا يُحِدث أن السحابي للغطاء يمكن الدفيئة، تأثري يخلفه الذي الحرارة درجة رفع
التأثري يكون ثَم ومن الواردة؛ الشمس ألشعة عاكس سطح توفري خالل من معاكًسا
التساقط تغريُّ مع واملكان الزمان يف يختلف والتربيد التدفئة من مزيًجا هو للمياه الكيل
سيطرتنا عن خارج تأثريها فإن للطقس، خاضعة التغيريات هذه كانت وملا والرطوبة.
السحابي الغطاء تغيري املمكن من يكون قد بأنه مؤخًرا اقرتاحات ُقدِّمت وقد كبري، حدٍّ إىل

الحق. فصل يف الجيولوجية الهندسة هذه إمكانيات نناقش وسوف بنَّاء. نحٍو عىل
موجود وهو الكربون، أكسيد لثاني مهم ومنافس الدفيئة غازات من غاز األوزون
عىل ويتكون ا. جدٍّ عالية ارتفاعات وكذلك منخفضة ارتفاعات عىل الجوي الغالف يف
التعرضلألشعة خالل من العادي األكسجني من سرتاتوسفري) طبقة (يف عالية ارتفاعات
سطح عىل الحياة يحمي لألشعة مرشح بمنزلة ويعمل الشمس، من البنفسجية فوق
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أن العرشين القرن وثمانينيات سبعينيات يف كثريين من به املسلَّم من وكان كوكبنا.
التفاعل خالل من لإلزالة يتعرض كان األوزون ألن للخطر؛ يتعرض الوقائي الدور هذا
البرشية، التدخالت من العديد يطلقها التي الكلوروفلوروكربون مركبات مع الكيميائي
املشكلة لعالج بروتوكول عىل االتفاق وتم ،١٩٨٧ عام يف مونرتيال يف مؤتمر وُعقد
محله رضًرا أقل مركبات وإحالل الكلوروفلوروكربون مركبات إنتاج تقليل طريق عن
استجابة كانت املضغوطة. والعبوات الفوم ومعالجة الهواء وتكييف التربيد يف لالستخدام
وخضعت الكيميائية املواد من جديدة عائلة توليف فجرى وفاعلة؛ رسيعة الصناعة قطاع
املركبات عىل ويُطَلق الضارة، الكلوروفلوروكربون مركبات محل لتحل وبيعت لالختبار
الهيدروجني ذرات وضع إىل لإلشارة الهيدروكلوروفلوروكربون مركبات اسم الجديدة
بروتوكول نجاح ويعد الكلوروفلوروكربون. مركبات يف الهالوجني ذرات بعض من بدًال
أن دويل التفاق بها يمكن التي للطريقة مميزة عالمة ١٩٩٢ عام يف وتعديالته مونرتيال

الجميع. ملصلحة يعمل
النيرتيك أكسيد تتضمن التي الكيميائية التفاعالت من أيًضا األوزون ويتكون
الجوي الغالف من طبقة (يف نعيش حيث منخفضة ارتفاعات عىل والهيدروكربونات
طويلة فرتة منذ البيئة حماية وكالة سعت التي امللوثات أحد وهو تروبوسفري)، ى تُسمَّ
املرورية الكثافة توفر حيث الكبرية؛ املدن يف خاص نحو عىل ضار ألنه عليها؛ للسيطرة
غاز األوزون أن من الرغم وعىل والحافالت. السيارات عوادم يف املتفاعلة الهيدروكربونات
تروبوسفري، طبقة يف نسبيٍّا قصرية لفرتة ويعيش كيميائيٍّا متفاعل فإنه قوي، دفيئة
وال أسابيع، إىل أيام غضون يف الجو من تلقائيٍّا سيختفي فإنه بانتظام، يُستبدل لم وإذا

املدى. طويل تهديًدا يمثِّل أن يمكن
التي الجوي الغالف يف األخرى الغازات من عدد ثمة واألوزون، املاء بخار إىل إضافة
بسبب تتغري تزال وال َْت تغريَّ قد تركيز بمستويات وتوجد دفيئة، غازات بأنها تُوَصف
،(CO2 الكيميائية: (الصيغة الكربون أكسيد ثاني هو الغازات هذه وأشهر اإلنسان. تدخل
املتزايد والوعُي كبرية. بكميات الحفري الوقود حرق طريق عن يوم كل نزيده والذي
الرئيس، الجاني بصفته الرتكيز بؤرة يف الغاَز هذا وَضَع الكربون أكسيد ثاني بعبء
الكربون» «انبعاثات عن نتحدث وعندما تأثريه. لوصف مختلفة مصطلحات وصيغت
فإننا الكربون»؛ «تراخيص أو الكربون»، عىل القائم «االقتصاد أو الكربون» «بصمة أو

الكربون. أكسيد ثاني غاز إىل اإلشارَة حالٍة كل يف نعني
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الجوي. الغالف يف بقائها وفرتة ٢٠٠٥ عام يف الدفيئة غازات تركيزات :2-4 جدول

الجوي الغالف يف بقائها فرتة
الرتكيز يتقلص أن قبل

الثلث إىل

الغالف يف الرتكيز
الجوي

املليون) يف (جزء

الغاز

قرن ٣٧٩ (CO2) الكربون أكسيد ثاني
عقد ١٫٨ (CH4) امليثان
قرن ٠٫٣ (N2O) النيرتوز أكسيد

قرون إىل سنوات متعددة تركيزات
للغاية منخفضة

الكلوروفلوروكربون مركبات

قرون إىل سنوات متعددة تركيزات
للغاية منخفضة

مركبات
الهيدروكلوروفلوروكربون

أن يمكن فإنها األخرى، الدفيئة غازات لبعض أقل اهتمام إيالء تم أنه حني يف
2-4 الجدول يف مذكورة للقلق إثارًة األكثر والغازات املناخ. عىل كبرية تأثريات يف تتسبب
وهذا الجوي. الغالف يف لبقائها املقدرة والفرتة الحالية تركيزاتها مع جنب إىل جنبًا
حياة عىل تؤثر سوف ترصفاتنا كانت إن تخربنا ألنها بمكان؛ األهمية من األخرية املعلومة
يف للغاية الوجود طويلُة القائمة يف املذكورة الغازات وجميع ال. أم وأحفادنا أطفالنا
املتوقع عمره يقاس الذي الوحيد الغاز امليثان؛ غاز استثناء إمكانية مع الجوي الغالف

بالعقود.
القوية، الدفيئة غازات من الكلوروفلوروكربون مركبات من املربدات أيًضا وتُعتَرب
عىل القضاء أجل من األخرية السنوات يف خطوات بالفعل اتخذت سابًقا، ذُِكر كما ولكن
ومن الهواء، ومكيفات الثالجات يف رضًرا أقل تشغيل سوائل إحالل طريق عن آثارها
املركَّبات بعض تستمر تدمريها. أو تدويرها إلعادة املتخلفة الكيميائية املواد جمع خالل
وترتاوح ا، جدٍّ قصرية فرتة يعيش اآلخر والبعض طويلة، سنوات مدى عىل العائلة هذه يف
البالغ األقىص والحد (CFC-11 لغاز (بالنسبة عاًما ٤٥ البالغ األدنى الحد بني األرقام
الهواء يف املركبات هذه تركيزات الحظ، لحسن .(CFC-115لغاز (بالنسبة عام ١٧٠٠
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الكربون. أكسيد ثاني تركيز من فحسب األلف يف واحد حوايل عادة للغاية؛ منخفضة
يف أقل يزال ال تركيزها ألن للقلق؛ إثارًة أقل فهي الهيدروكلوروفلوروكربون مجموعة أما

ممكن. دفيئة كغاز رضًرا أقل وهي الهواء،
األكرب النسبة تأتي املصادر. من متنوعة مجموعة بسبب الهواء يف امليثان غاز يوجد
طريق عن املاء) وجاموس واألغنام (األبقار املجرتة املزرعة حيوانات من امليثان غاز من
انبعاثات يف مساهمة أكرب ثاني تُعزى الهضمية. أجهزتها يف يحدث الذي املعوي التخمر
الغاز سيما ال الحفري، الوقود ونقل إنتاج يف السيئة الخدمية املمارسات إىل امليثان
املسألة هذه عىل األخرية اآلونة يف البيئة عىل املحافظة جهود وتركز والنفط. الطبيعي
قدم تريليونات ٣ تترسب أنه تقدِّر البيئة حماية وكالُة أصدرتها ملعلوماٍت استجابًة
يف مبني هو وكما والغاز.3 النفط صناعة من عام كل الهواء إىل امليثان غاز من مكعب
واملكسيك أوكرانيا ويليهما املتحدة، والواليات روسيا هم الرئيسيون الجناة ،2-4 الشكل
يبلغ برقم إال يعرتفوا ولم األرقام، هذه الروس الحكومي الغاز محتكرو ونفى وإيران.
أن إىل البيئة حماية وكالة مراجعة أشارت أخرى، ناحية ومن فحسب؛ الرقم ذاك نصف
من األخرى امليثان انبعاثات وتَنتُج الالزم. من أكثر منخفضة تكون قد األرقام هذه جميع
املنزيل والحرق القمامة ومقالب الرصف مياه من والتخلص الفحم وإنتاج األرز زراعة

الحيوي. للوقود
من ولكن اآلن، حرصها يصعب امليثان لغاز محتملة أخرى مصادر ثمة أنه إال
الدائم الجليد من طبقات يف هذه امليثان رواسب وتوجد ا، جدٍّ كبرية تكون أن املمكن
الباردة، املحيطات تحت عميقة أماكن يف هيدرات صورة يف ضعيف بشكل مرتبطة
غاز يتمكَّن ولكن الكفاية، فيه بما بارًدا محيطها دام ما مكانها يف محتجزة وتبقى
خطر يوجد ملحوظ. بشكل الحرارة درجات ارتفعت إذا الهواء إىل الهرب من امليثان
حديثًا املتحرر امليثان غاز يدخل عندما ألنه وذلك الحالة؛ هذه يف متعاظم تأثري حدوث
الواقع يف وهذا االحرتار، من مزيًدا سيسبب فإنه العاملي، االحرتار بسبب الجوي الغالف
درجات عىل وحساسيته ذلك خطر مدى يُعرف وال نفسها. تغذي إيجابي فعل رد حلقة

الوقت. هذا يف العاملية الحرارة
،N2O الكيميائية: (الصيغة النيرتوز أكسيد هو الدفيئة غازات يف مبارشة التايل الغاز
الهواء يف الغاز هذا من طن مليون ٢٦ نحو يُطَلق كان الضحك). بغاز تسميته تشيع كما
ثلث من يقرب ما وكان العالم، مستوى عىل العرشين القرن تسعينيات خالل عام كل
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.٢٠٠٦ لعام والغاز النفط صناعات من امليثان غاز انبعاثات :2-4 شكل

من رئييس نحو عىل البرشية املساهمة هذه وتأتي األصل، يف املنشأ برشيَّ الكمية هذه
الهواء، يف ا جدٍّ املنخفض تركيزه وبسبب الصناعية. والعمليات واالحرتاق الرتبة تسميد
انبعاثات ولكن نسبيٍّا، ضئيل الوقت هذا يف العاملي االحرتار عىل االنبعاثات هذه تأثري فإن
عىل وعالوة عام.4 كل ٪٠٫٢-٠٫٣ نطاق يف يكون أن يقدر بمعدل تتزايد النيرتوز أكسيد
حوايل يتطلب تركيزه نصف وفقدان ا، جدٍّ شديد ببطء الجو من الغاز هذا يُستبَعد ذلك،
النمو يف االنبعاثات معدل استمر إذا مزعًجا املرتاكم التأثري يكون ربما ذلك وبسبب قرن،

والعرشين. الحادي القرن خالل
وألن االهتمام. محط الكربون أكسيد ثاني يزال ال االعتبارات، هذه كل إىل وبالنظر
فحص جدٍّا املهم فمن العاملي، االحرتار يف الرئييس العامل هو الكربون أكسيد ثاني
ال. أم األخرية السنوات يف تغريَّ الجوي الغالف يف تركيزه كان إن ملعرفة َلة املسجَّ األرقام
يشار البياني التمثيل وعند .١٩٥٨ عام منذ األمر هذا عن فيها املوثوق البيانات وتتوفر
وكما القياس. تقنيات ر طوَّ الذي للكيميائي تكريًما كيلينج؛5 منحنى باسم أحيانًا إليها
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املايض، القرن نصف مدى عىل ٪٢٠ بنحو الرتكيز ازداد ،3-4 الشكل يف موضح هو
حوايل بمعدل االرتفاع يف ويستمر ،٢٠٠٥ عام يف املليون يف جزءًا ٣٧٩ مستوى إىل ليصل
يف الدورية التقلبات يف عام كل يف املوسمية التغريات وتتسبَّب سنويٍّا. املليون يف جزأين
يحل وعندما نموها، فرتة خالل الكربون أكسيد ثاني النباتات تمتص حيث الرتكيزات؛
التدفئة. الستعمال األطول الفرتات لدعم األفران يف الوقود من املزيد يُحرق الشتاء فصل
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املتوسط (املصدر: ١٩٥٨–٢٠٠٧ عاَمْي بني الكربون أكسيد ثاني غاز قياسات :3-4 شكل
من بياني رسم هاواي، يف لوا مونا مرصد يف الجوي الغالف يف الكربون أكسيد لثاني الشهري
العاملية-أريندال). املوارد بيانات للبيئة/قاعدة املتحدة األمم برنامج أهلينيوس، هوجو إعداد

من الرغم عىل حرارة، يزداد الكوكب أن عىل واضحة أدلة توجد ذلك، عىل وعالوة
األرقام وتؤكد القصرية. الزمنية الفرتات من كثري عىل تحدث التي املناخية التقلبات
الحادة الزيادة — 4-4 الشكل يف املبينة — عرش6 التاسع القرن منتصف منذ املسجلة
الفرتة وهي الصناعية، الثورة بداية بعد حدثت التي العاملية الحرارة درجات متوسط يف
درجات قياس بيانات وصدرت مطرد. نحو عىل الحفري الوقود حرق فيها زاد التي
اعتبار مع هنا ُعِرَضْت والبحرية، األرضية املحطات من كبرية مجموعة من السطح حرارة
الزيادة تظهر بينما و١٩٩٠. ١٩٦١ عامي بني الحرارة درجة متوسط هو الصفر مستوى
هذا فإن فهرنهايت)، درجة ١٫٤) مئوية درجة ٠٫٨ حوايل نسبيٍّا، صغرية األول املسح يف
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الهيئة تقرير (املصدر: ٢٠٠٥ حتى ١٨٨٠ عام من العاملية الحرارة درجات :4-4 شكل
الفيزيائية). العلوم قاعدة :٢٠٠٧ عام يف املناخ تغري املناخ، بتغري املعنية الدولية الحكومية

إىل اإلشارة وتجدر املستقبل. يف أكرب بتغريات ونذير العاملي الصعيد عىل كبري التغيري
قصرية؛ زمنية فرتة أيِّ مدار عىل املسجلة األرقام يف العشوائية التقلبات من الكثري وجود
كبرية سنوية تقلبات تسبب وانخفاضها املحيطات حرارة درجة ارتفاع دورات ألن وذلك
البيانات متوسط حساب عند واضحة اتجاهات تظهر املدى. الطويلة بالتغيريات باملقارنة
حرارة درجة قياسات تقييم أشار املثال، سبيل فعىل سنوات. ٥–١٠ من فرتات مدار عىل
من العقد أن (ناسا)7 والفضاء الجوية للمالحة الوطنية اإلدارة عن الصادر السطح
التي بياناتها وأظهرت املسجلة، األرقام حسب سخونًة األشد هو ٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٠
درجة ٠٫٢ بمقدار الحرارة درجة ارتفاع نحو اتجاًها املاضية الثالثني السنوات تغطي

الواحد. العقد يف فهرنهايت) درجة ٠٫٤) مئوية
ترتبط الجغرافية القطاعات بعض يف الحرارة درجات يف الزيادات أن يعتقد
البيئية الكوارث من وغريها السكانية والهجرات واألعاصري الجليد وذوبان بالجفاف
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ارتفاع مع األعاصري مثل املرتبطة واألحداث قوية، الجليد ذوبان عىل واألدلة والبرشية.
املجاالت هذه يف الخرباء جميُع بعُد يتفق لم ولكن لهذا، بقوة تشري املحيط حرارة درجة
األطليس املحيط ملنطقة تفصيًال األكثر األحدث اإلعصار نموذج يتوقع ذلك. عىل ا تامٍّ اتفاًقا
أقل.8 سيكون للعواصف اإلجمايل العدد أن مع قوًة، األشد األعاصري من املزيد سيوجد أنه
ولكن ضخمة، برشية هجرات يف العالم أجزاء مختلف يف والفيضانات الجفاف ويتسبب
العالقات هذه كانت إذا ذلك، ومع العاملي. االحرتار إىل مبارشًة تُنَسب لم اآلن حتى

اليوم. لتجاهلها املستقبل يف ا حقٍّ باهًظا ثمنًا ندفع فسوف حقيقية،
الوقود باحرتاق للغاية وثيق بشكل ترتبط الكربون أكسيد ثاني إنتاج مواقع أن بما
األمريكية9 الطاقة وزارة بيانات تظهر العالم. حول بانتظام موزعة ليست فإنها الحفري،
العاملي؛ اإلجمايل من ٪٢٩ تمثِّل الصني من الكربون أكسيد ثاني انبعاثات أن ٢٠٠٦ لعام
للتصنيع االستثنائي النمو ولكن املتحدة، الواليات يف مثيلتها بالكاد تتجاوز التي النسبة
عام بحلول أنه ويبدو األخرى، الدول كل يفوق الطاقة عىل طلب يف تسبََّب الصني يف
٢٠٠٦ عام ويف واضح، نحو عىل العالم مستوى عىل األول املركز يف الصني كانت ٢٠٠٨
ثاني انبعاثات من ٪٢٨ حوايل بلغت بنسبة الثانية املرتبة يف املتحدة الواليات كانت
وألن .5-4 الشكل يف مبني هو كما واليابان، والهند روسيا وتبعتها الكربون، أكسيد
تنجح لن أنه كثريون شعر االنبعاثات، إجمايل من كبري جزء عن مسئولتان فحسب بلدين
بني اتفاق دون الكربون أكسيد ثاني انبعاثات من الحد إىل تهدف دولية اتفاقيات أيُّ
مجال يف األمريكيني املفاوضني أحد تعبري حدِّ وعىل والصني. املتحدة الواليات العمالقني،
مع قدًما للميض سبيًال نجد لم إذا اتفاق أيِّ عقد ممكنًا يكون لن «بالتأكيد املناخ:10

الصعوبات؟ هي ما إذن، الصني.»
من يشء؛ كل قبل االنبعاثات عىل السيطرة بشأن اتفاق أيِّ أمام العراقيل تظهر
والنمو التنمية مع تتعارض سوف الطاقة استخدام عىل قيود أيَّ أن من املخاوف
كال يقدِّمها التي الحجج تستند العمالقني، بني الثنائية املفاوضات ويف االقتصاديني.
أنها منها كلٍّ مؤيدو ادعى التي النظر وجهات من متنوعة مجموعة عىل الجانبني
الحرية يف ترغب فإنها متأخرة، الصناعي النمو دخلت الصني أن بما (١) منها: منصفة،
من ينبعث (٢) املاضيني. قرن والنصف القرن خالل املتحدة الواليات بها تمتعت التي
من وحدة لكل املتحدة الواليات من املنبعث الكربون أكسيد ثاني أضعاف أربعة الصني
الواليات انبعاثات من نسمة لكل أقل الصينية االنبعاثات (٣) اإلجمايل. املحيل الناتج
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(املصدر: ٢٠٠٦ لعام البلد، حسب الكربون أكسيد ثاني النبعاثات املئوية النسبة :5-4 شكل
.(٢٠٠٨ لعام للطاقة السنوي االستعراض الطاقة، معلومات إدارة األمريكية، الطاقة وزارة

دولة أيِّ من أرسع بوترية الصني انبعاثات تزداد (٤) أقل. سكان عدد بها التي املتحدة
الجوي الغالف يف بالفعل دخل الذي الكربون أكسيد ثاني معظم (٥) أخرى. كربى
الرغم وعىل ذلك، ومع الصني. من وليس املايض، يف اليوم الغنية الدول سلوك من جاء
يجب أنه عىل الجوانب جميع من اتفاق يوجد املفاوضات، يف الهائلة العقبات هذه من
يف االنبعاثات بأن للتعهد رضورة توجد وأنه املدى، البعيدة اآلثار من للحد بيشء القيام
إحدى تقدِّر عنها». لإلبالغ وقابلة منها للتحقق وقابلة للقياس «قابلة ستكون املستقبل
الجديدة، الضوابط بغياب أنه الكهربائية11 الطاقة أبحاث معهد أجراها التي الدراسات
الكربون أكسيد ثاني من مستًوى إىل الوصول إىل يؤدي أن شأنه من الحايل االتجاه فإن

.٢٠٧٠ عام بحلول املليون يف جزءًا ٤٥٠ إىل يصل الجو يف
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خطؤنا؟ العاملي االحرتار هل (3)

أكسيد ثاني أوًال: اليقني؟ وجه عىل نذكرها أن يمكن التي العاملي االحرتار حقائق ما
عىل كبرية زيادة الجوي الغالف يف تركيزه زاد وقد الدفيئة، غازات أحد بالتأكيد الكربون
الذي الصناعي النمو مع وثيق بشكل يتوافق الزيادة توقيت ألن ونظًرا طوال. عقود مدى
الزيادة معظم نعزو أن املعقول فمن الحفري، الوقود حرق يف هائلة زيادات إىل أدى
علماء إن القول ينبغي زمنًا، أطول منظور يف هذا كل لوضع التغيري. لهذا الرتكيز يف
الكوكب هذا أن الغابرة العصور مخلفات من عينات أخذ طريق عن أثبتوا قد الجيولوجيا
بفرتة إسهام أيُّ للبرش يكون أن قبل الحرارة درجة يف وانخفاضات بارتفاعات مرَّ قد
يف البرشي) (السلوك البرشية املساهمات تسبُّب قدر عن نسأل أن العدل ومن طويلة،

األخرية. اآلونة يف التغري
املناخ، بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة تقارير يف السؤال هذا إجابة توجد
العاملية واملنظمة املتحدة األمُم ١٩٨٨ عام يف ستها أسَّ علمية دولية حكومية هيئة وهي
،«٢٠٠٧ عام يف املناخ «تغري بعنوان الرابع12 التقييمي تقريرها ويف الجوية. لألرصاد
منذ العاملية الحرارة درجات متوسط يف امللحوظة الزيادة «معظم أن: إىل الهيئة خلصت
غازات تركيز يف امللحوظة الزيادة عن الظن» أغلب «يف ينجم العرشين القرن منتصف
أن تعني أنها عىل التقرير يف الظن» أغلب «يف عبارة وتُعرَّف املنشأ.» البرشية الدفيئة
بني الرأي يف إجماًعا التقرير هذا ويمثِّل .٪٩٠ من أكثر بأنه االحتمال قيَّم الخرباء حكم
والحكومات. الخرباء من ٦٢٠ من أكثر ملراجعة وخضع واملحررين، الكتاب من مئات
األنهار ذوبان تشمل التي العلمية القياسات من متنوعة مجموعة إىل الهيئة نتائج وتستند
الجليد وانحسار املحيطات، حرارة درجة وارتفاع العالم، من كثرية أجزاء يف الجليدية
دراسة وتتفق األرض. وسطح الجوي الغالف يف الحرارة درجات عن فضًال البحري،
الجمعية بيان وأشار الهيئة، نتائج مع للعلوم األمريكية الوطنية األكاديمية أجرتها
إنكاره»، يمكن «ال االحرتار أن إىل العاملي االحرتار بشأن ٢٠٠٧ لعام األمريكية الفيزيائية
للوضع ممتاز ملخص وثمة كبرية. واجتماعية بيئية اضطرابات إىل يؤدي أن ويمكن
عام يف مكارثي جيه جيمس خطاب موضوع كان املسألة لهذه الحايل والوضع التاريخي

لها.13 رئيًسا بوصفه العلوم، لتقدم األمريكية الجمعية أمام ٢٠٠٩
عن مؤخًرا14 أوباما، للرئيس العلمي املستشار وهو هولدرن، جون أيًضا وأعرب
أيَّ «إن قوله: عنه نُِقل وقد املناخ، بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة لنتائج تأييده
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بالفعل أنتجت قد الحضارة أن ح توضِّ األدلة عىل معقول حدٍّ إىل وحديثة شاملة نظرة
حول الكونجرس جلسات إحدى أمام وقال املناخي.» النظام يف خطرية برشية تدخالت
الطبيعية بالتقلبات مقارنًة ا جدٍّ تقليدية غري بطرق العاملي املناخ «يتغريَّ املوضوع:15 هذا
صدور من عامني بعد أْي — ٢٠٠٩ عام وبحلول طويلة.» فرتة منذ عة واملتوقَّ املعروفة
الهيئة توقعاُت قْت تحقَّ — املناخ بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة من األخري التقرير
يف املناخية16 بالتغريات املعني كوبنهاجن ملؤتمر املشارك الرئيس وقال سيناريو. ألسوأ
بارتفاع والتقديرات جنوني، نحو عىل ترتفع «االنبعاثات للوفود: ٢٠٠٩ عام من مارس
العالم أنحاء جميع يف املناخية والتأثريات متوقًعا، كان مما أعىل البحر سطح مستوى

متزايد.» بتواتر تظهر
الحكومية الهيئة تقرير أن عىل العلمي املجتمع من العظمى الغالبية بني توافق يوجد
فإنه النظر، وجهات يف تباين ُوِجد وإن كبري. حدٍّ إىل صحيح املناخ بتغري املعنية الدولية
حدة وبشأن محدَّدة، حرارة درجات ارتفاعات ستستغرقها التي الزمنية الفرتات بشأن
وأعاصري فيضانات حدوث السيناريوهات أسوأ وتتوقع ذلك. ستيل التي العاملية التغريات

الضخمة. السكانية التحوالت نتيجة اجتماعية اضطرابات يليها وجفاف،

اإلشعاعي التأثري مؤرش (4)

معني دفيئة غاز أيِّ فاعلية ملدى مقياس وجود املفيد من األغراض، بعض أجل من
الحايل الفرق هو ما نسأل: ربما التحديد، وجه وعىل الكوكب. طاقة توازن تغيري يف
تغري وكيف الصادر؟ اإلشعاع يحملها والتي الوارد اإلشعاع يحملها التي الطاقة بني
غازات أحد تركيز لزيادة نتيجة التغيري هذا كان إذا املحفزات؟ لبعض استجابًة الفرق
لغاز النسبيني والتأثري لألهمية مؤرش بمنزلة استخدامه يمكننا الجوي، الغالف يف الدفيئة
إىل املحسوب التغيري يستند املقارنة هذه أجل ومن املناخ. لتغري محتملة كآلية الدفيئة
اإلشعاعي»، «التأثري املؤرشهو هذا عىل يُطَلق الذي واالسم للعرصالصناعي، سابق تاريخ
السطح حرارة درجة يف التغري ويتناسب (واط/م٢). مربع مرت لكل الواط بوحدة ويُقاس
تشري اإلشعاعي التأثري ملؤرش املوجبة القيمة اإلشعاعي: التأثري مؤرش مع للتوازن املحدثة
وكمثال برودًة. أكثر بيئة نحو نسري بأننا تخربنا السالبة والقيمة املناخ، حرارة ارتفاع إىل
ثاني تركيز مضاعفة عن الناتج ٣٫٧٥ البالغ اإلشعاعي التأثري مؤرش فإن تطبيقه، عىل

مئوية. درجات بثالث السطح حرارة درجة زيادة إىل يؤدي الكربون أكسيد
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.٢٠٠٥ لعام العمر الطويلة الدفيئة لغازات اإلشعاعي التأثري مؤرشات :3-4 جدول

بثاني مقاَرنًة للغاز اإلشعاعي التأثري
الكربون أكسيد

للغاز اإلشعاعي التأثري
(واط/م٢)

الغاز

١ ١٫٦٦ (CO2) الكربون أكسيد ثاني
٠٫٢٩ ٠٫٤٨ (CH4) امليثان
٠٫١٠ ٠٫١٦ (N2O) النيرتوز أكسيد
٠٫١٦ ٠٫٢٧ مركبات إجمايل

الكلوروفلوروكربون
٠٫٠٢ ٠٫٠٤ مركبات إجمايل

الهيدروكلوروفلوروكربون
٠٫٠١ ٠٫٠٢ أخرى غازات

  ٢٫٦٣ املجموع

مفصلة قائمًة أعاله املذكور املناخ بتغريُّ املعنية الدولية الحكومية الهيئة تقريُر َم قدَّ
.3-4 الجدول يف البيانات وترد األمد، الطويلة الدفيئة لغازات اإلشعاعي التأثري ملؤرشات
والسبب االهتمام، بؤرة الكربون أكسيد ثاني كون يف السبب يتضح األرقام وبمقارنة
الخاضعة الغازات آثار تزال وال النيرتوز. وأكسيد امليثان حول الدراسات زيادة يف
الرئييس الكلوروفلوروكربون مركب تركيز ويتناقص موجودة. مونرتيال لربوتوكول
االحرتار يف عامًال سيكون أنه يعني سنة ١٠٠ البالغ عمره ولكن سنويٍّا، ٪١ بنحو
يف مبني هو كما الدفيئة، غازات كأهم الثالث املركز يف يقع وهو قادمة، لسنوات العاملي
أهداف لتحقيق ُطِرحت التي الهيدروكلوروفلوروكربون مركبات وكذلك .3-4 الجدول
تأثريها ولكن اإلشعاعي، التأثري مؤرش يف ملحوظة مساهمة أيًضا تقدِّم مونرتيال اتفاقية
٢٠ يبلغ صناعيٍّا األهم الهيدروكلوروفلوروكربون مركبات عمر ذلك، عىل عالوة محدود.

املستقبل. يف كبرية انبعاثات تحدث لم ما تركيزاتها وستنخفض أقل، أو عاًما
املكونات من مزيج إىل — أخرى» «غازات — 3-4 الجدول يف األخري البند يشري
(CF4) الكربون فلوريد ورابع (SF6) الكربيت فلوريد سادس سيما ال املقدار، الضئيلة
اإلشعاعي التأثري مؤرش فإن منخفضة، تركيزاتها أن ومع .(C2F6) اإليثان فلوريد وسادس
الكربون؛ أكسيد لثاني اإلشعاعي التأثري مؤرش قيمة من ٪١ حوايل يتعدى ال املركبات لهذه
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العمر. واملتوسطة العمر القصرية لالنبعاثات اإلشعاعي التأثري مؤرشات :4-4 جدول

املئوية النسبة (واط/م٢) اإلشعاعي التأثري مؤرش املصادر

٢٩ ٠٫١٤ املعوي التخمر
١٩ ٠٫٠٩ الغاز إنتاج
١٥ ٠٫٠٧ األرز زراعة
١٣ ٠٫٠٦ الفحم إنتاج
١٠ ٠٫٠٥ البرشية الرصف مياه من التخلص
٨ ٠٫٠٤ القمامة مقالب
٦ ٠٫٠٣ املنازل يف الحيوي الوقود حرق

١٠٠ ٠٫٤٨ املجموع

الواقع ويف السنني، آالف من أعمار ولها قوية دفيئة غازات أنها نالحظ أن املهم من ولكن
ومنتجات رئيسية منتجات وهي العام. اإلشعاعي التأثري ملؤرش دائمة مساهمًة تقدِّم
خطيٍّا الهواء يف تركيزها تزايد وقد األلومنيوم، وتصنيع الطاقة توزيع ملعدات ثانوية

عاًما. ٤٠ لنحو
بأنه تصنيفه املمكن فمن فحسب، لعقود يصل الجوي الغالف يف امليثان عمر ألن
مؤرش استخدمت التي جاكسون،17 الرأَي هذا وتبَنَّْت العمر. طويل ال العمر متوسط
التغريات بشأن املخاوف إىل إضافًة بأنه للقول للغاية فاعل نحو عىل اإلشعاعي التأثري
العمر والقصرية املتوسطة امللوثات من ملوث كل آثار معالجة يلزم فإنه املدى، الطويلة
اإلشعاعي التأثري مؤرش تقديرات دراسة خالل من املثال، سبيل فعىل حدة. عىل املناخ عىل
أوضحت امليثان)، األول املقام (يف رئيسية إنتاج مصادر سبعة من القادمة لالنبعاثات
السنوات مدى عىل املدخالت هذه من العاملي االحرتار إىل كبرية إضافات توقع يمكن أنه
بالقرون. وليس بالعقود يقاس الجوي الغالف يف امليثان عمر أن مع املقبلة، العرشين
غاَزي سوى تتبُّع يجِر لم إذا لتُعرف تكن لم االتجاهات هذه أن إىل جاكسون وأشارت
إىل الدعوة رضورة إىل وخلصْت العمر، الطوييل النيرتوز وأكسيد الكربون أكسيد ثاني
4-4 الجدول ويوضح املختلفة. االحتياجات هذه ملعالجة منفصلتني معاهدتني توقيع
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٠٫٤٨ البالغ اإلشعاعي التأثري مؤرش إجمايل ويتفق وتوزيعها. تقديراتها بعض أحجاَم
األخرى.18 امليثان غاز أرقام مع واط/م٢

الهواء لتلوث عودة (5)

محليٍّا األول كان حيث العاملي؛ واالحرتار الهواء تلوث بني فرَّقنا الفصل هذا بدأنا عندما
عىل وليس أعم خطًرا ويشكِّل عامليٍّا الثاني كان حني يف األساس، يف عامٍة صحٍة ومسألَة
الهباء جسيمات أن عىل دامغة أدلة توجد ولكن فحسب. واملجتمعية الشخصية الصحة
عىل التأثري يف رئيسيٍّا دوًرا تلعب التي واألوزون الكربيت أكسيد وثاني نفسها الجوي
يف يوجد أنه نرى أن اآلن ويمكننا األرض، إشعاع توازن عىل أيًضا تؤثِّر الفرد صحة
صورة يف امللوثات انبعاثات إن إذ املجالني؛ هذين بني سطحي ارتباط من أكثر الواقع
ومركبات (السخام) األسود والكربون النيرتيك وأكسيد النيرتوز وأكسيد امليثان غاز
الغازات هذه بعض وتعيش املناخ. تغيري عملية يف جميعها تشارك الكلوروفلوروكربون
بما طويلة لفرتة دفيئة غازات بمنزلة تعمل ولكنها الهواء، يف متوسطة أو قصرية فرتة
تأثريها آثار فإن ذلك، عىل عالوة فيه. املرغوب غري العاملي االحرتار بعض إلحداث يكفي
إطالقها دام ما بالتأكيد وستستمر امللوثات، انبعاثات مع ببساطة تتناسب ال اإلشعاعي
وزمالؤه،19 شيندل أجراها التفصيل بالغة دراسات التحليل هذا ويدعم مستمرٍّا. الجو يف
ملجموعة الحاسوبية املناخية والنماذج املثبَتة اإلشعاعي التأثري مؤرش ِقيَم استخدموا الذين
الهواء جودة تستهدف التي السياسات بأن القول أجل من املحلية، امللوثات من متنوعة
وقد املناخ. عىل املدى الطويلة اآلثار االعتبار يف تأخذ أن أيًضا ينبغي اإلقليمي أو املحيل
تخفيف بني التوفيق يمكن كيف متسائلني املسألة، هذه أيًضا وتشو20 باريش تناول

الهواء. تلوث عن الناجمة الصحية اآلثار لتقليل املبذولة والجهود املناخ تغري
خطًرا يُعتَرب فإنه للغاية، طويل الهواء يف الكربون أكسيد ثاني عمر وألن ذلك، برغم
التحسني. إىل الرامية الجهود كل محور يظل وسوف خاص، نحو عىل املدى طويل عامليٍّا
أن البيئة حماية وكالَة ٢٠٠٧ عام يف املتحدة الواليات يف العليا املحكمة قرار وكلف
كانت وإذا ال، أم اإلنسان صحة عىل تهديًدا تمثِّل للمناخ َة امُلغريِّ الغازات كانت إن تقرِّر
رسميٍّا،21 بهذا البيئة حماية وكالة وأقرت تنظيمها. عىل العمل فعليها تهديًدا، تمثِّل
حدود ضمن الدفيئة غازات انبعاثات عىل السيطرة تجعل أن يف اآلن الوكالة وتنظر
أنه أبدت املسألة، هذه بشأن نتائجها الوكالة وبإصدار مسئوليتها. ومجال اختصاصها
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مصادرها من الدفيئة غازات انبعاثات عىل للسيطرة الترشيعية قدرتها استخدام يمكنها
اتخاذ دون حتى اإلسمنت، وأفران الفحم تحرق التي الطاقة محطات مثل الكبرية الثابتة

اإلجراءات. من مزيًدا الكونجرس

املدى القصرية أو الفورية اإلصالحات (6)

يف وضعها الرضوري من الكربون، أكسيد ثاني انبعاثات من للحد ُسبُل يف النظر قبل
العمليات من سلسلة من جزء الغاز تنظيم أن ندرك أْي عموًما؛ الديناميكي التوازن سياق
العاملي. الصعيد وعىل مستمر نحو عىل الجوي الغالف من الغاز تزيل التي الطبيعية
بقائها عىل واملحافظة للنمو الضوئي التمثيل تستخدم التي النباتات وجميع فاألشجار
أنواع من والكثري واملحيطات الجوي، الغالف من وتزيله الكربون أكسيد ثاني عىل تتغذى
والبيكربونات الكربونات لتكوين الغاز تذوِّب ألنها إلزالته؛ مهمة مصارف هي الرتبة
تتعرض العالم يف الرئيسية الغابات أن نجد أن املزعج من املنظور، هذا ومن الذائبة.
ال السلوك وهذا الزراعة، يف التوسع أجل من االقتصادية للضغوط استجابًة للتدمري
فحسب، الجو من الكربون أكسيد ثاني امتصاص عىل لكوكبنا العاملية القدرة من يقلل
أن ويُقدَّر الخشب. يُحَرق عندما الغاز من هائلة كميات الفور عىل يطلق أيًضا ولكن
عىل الدفيئة غازات انبعاثات إجمايل من ٪٢٠ حوايل عن مسئول امَلِطرية الغابات تدمري
كبرية تغيريات يتطلب سوف املشكلة لهذه عالج أيَّ أن الواضح ومن العاملي.22 الصعيد
منها الدراسة؛ قيد مقرتحات وتوجد البلدان. بني وفيما معينة بلدان داخل السياسات يف
(ريد)، وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات خفض برنامج املثال سبيل عىل

الطبيعية. األصول عىل الحفاظ مقابل للبلدان أمواًال سيدفع الذي
كبرية مجموعة اقُرتحت الدفيئة، غازات مكافحة معادلة من اآلخر الطرف وعىل
الكربون أكسيد لثاني املفرط اإلطالق من للحد اتخاذها يمكن التي اإلجراءات من متنوعة
التفوق ضغط يستخدم اآلَخر والبعض تكنولوجية، إصالحات بعضها الجوي، الغالف يف
السياسية القيود عىل يعتمد اآلخر البعض يزال وال السلوك، عىل للتأثري االقتصادي
املقرتحات هذه من كثريًا ألن وذلك منها؛ كلٍّ حول خالفات وتظهر الدولية. أو الداخلية
النجاح مؤكدة غري تقنيات أو معاهدات إىل يستند أو ضخمة، رأسمال استثمارات يتطلب
إليك ولكن الحقة، فصول يف التفصيل من بمزيد األفكار هذه سندرس اآلن. حتى

القصري. املدى عىل أو التو يف واملتاحة الجذابة اإلصالحات
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لبعض الدخل يف انخفاض أو تكاليف عليه يرتتب سوف تحرك أيَّ أن صحة وعىل
الهدر من والحد أكرب كفاءة تحقيق إىل االنتباه فإن معارضة، ستلقى والتي الفصائل،
وستؤتي نسبيٍّا، منخفضة رأسمال استثمارات ستتطلب تحسينات إىل سيؤدي ما غالبًا
كفاءة لتحسني السانحة الفرص عىل اآلن وسنركز نسبيٍّا. قصرية فرتات عىل ثمارها
والصناعة، النقل، فرعية: فئات أربع يف البيئة عىل الحفاظ تناول خالل من االستخدام

الكهرباء. وتوليد السكني، والقطاع
من ٪٢٠ من أقل تستخدم الحديثة السيارات محركات كانت قريب، وقت حتى
تُهَدر املتبقية ٪٨٠ ال نسبة وكانت املستخدم، البنزين يف املتوفرة الكيميائية الطاقة
مرتبطة كانت ألنها ترحيبًا؛ توفريًا األكثر املحركات تلَق ولم املحيط. الهواء يف تُفَقد عندما
الديزل محركات ولكن السيارة، تسارع حالة يف أبطأ وكانت حجًما، األصغر بالسيارات
مع واآلن املتحدة. الواليات من أكثر أوروبا يف وانترشت مرضية، أرباًحا ق تحقِّ كانت
العمل خالل من البنزين من أقل كميات املحركات تستخدم الهجينة، التكنولوجيا ظهور
السيارات أما السيارة، بها تعمل التي البطارية لشحن مثالية أكثر ثابتة ظروف ظل يف
املخططات، عىل فحسب موجودة فهي مبارشة بالكهرباء توصيلها يمكن التي الهجينة
— واقعة حقيقة تصبح وعندما عملية، تكون أن من طوال سنوات بُْعد عىل ولكنها
توليد محطة إىل املركبة من الكفاءة تحسني عبء يتحول سوف — كذلك أصبحت إن

األول. املقام يف الكهرباء ولَّدت التي الكهرباء
أصحاب إلزام يف األخرى الصناعية الدول عن املتحدة الواليات تخلفت طوال لسنوات
الواليات أرقام فيه كانت الذي الوقت ويف كفاءة. أكثر نحو عىل الوقود باستخدام السيارات
للسيارات ميًال/جالون ٢٢ إىل لتصل وتنخفض للسيارات، ميًال/جالون ٢٧ تبلغ املتحدة
عند معياره األوروبي االتحاد وضع الخفيفة)؛ (الشاحنات األغراض املتعددة الرياضية
التي الصني وحتى ميًال/جالون، ٤٦ إىل يصل اليابان معيار وكان ميًال/جالون، ٤٣
وكانت ميًال/جالون. ٣٦ بمعيار املتحدة الواليات عىل متقدِّمة كانت متأخرًة وصلت
ففي متوقعة؛ أقل بنزينًا تستخدم التي املحركات استخدام فرض يف الرتدد هذا نتيجة
عام بعد عاًما ٢٧ فرتة يف ٪٢٠ بنسبة املتحدة الواليات يف النفط استهالك زاد حني
وبعضها الفرتة، تلك خالل استهالكها تقريبًا الغربية أوروبا دول جميع خفضت ،١٩٨٠

.6-4 الشكل يف املقارنة تفاصيل وتَِرُد .٪٣٠ من أكثر بنسبة
تخلَّصت لكانت االتجاه، هذا يف األوروبية بالدول احتذت قد املتحدة الواليات كانت لو
يف بوضعها األغراض املتعددة الرياضية السيارات طالت التي االختيارية املعاملة من
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زيادة

.١٩٨٠–٢٠٠٧ الفرتة يف النفط استهالك اتجاه :6-4 شكل

استخدام من ٪٥ إىل يصل ما يوفر أن التغيري لهذا يمكن كان الخفيفة. الشاحنات فئة
الطريق. عن فحسب األغراض املتعددة الرياضية السيارات نصُف أُبِعد ما إذا البنزين
السيارات نصف يف الديزل محركات الستخدام الكبري للتحول يمكن كان ذلك، عىل عالوة
وبحلول الخطوتني. هاتني من خطوة أيُّ تُتََّخذ لم لألسف ولكن أخرى، ٪١٠ يوفر أن
كان التي الخطوات التخاذ استعداٍد عىل أخريًا األمريكي الكونجرس كان ٢٠٠٩ عام
،٢٠١٢ عام يف تطبيقها سيبدأ التي الفيدرالية فالقواعد عقود. عدة منذ اتخاذها ينبغي
كفاءة معايري يف زيادات تفرض ٢٠١٦؛ عام بحلول كامل نحو عىل النفاذ سارية وتكون
وهي ميًال/جالون، ٣٥٫٥ إىل املتحدة الواليات يف الخفيفة والشاحنات للسيارات الوقود
٢٥ من قليًال أكثر كانت (التي املاضية ٢٥ ال السنوات متطلبات من بكثري أكرب زيادة
ترفع االتجاه، هذا يف املتحدة الواليات فيه تسري الذي نفسه الوقت ويف ميًال/جالون).23
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وعىل السيارات. يف الوقود استهالك لكفاءة توقعاتها سقف من أيًضا األخرى الدول
التقديرات24 أحد يتمثَّل الصينية، السيارات صناعة تستعرضها التي املقرتحات أساس
.٢٠١٥ عام يف ميًال/جالون ٤٢٫٢ يبلغ السيارات عىل متوسًطا تفرض سوف أنها يف
أكثر تحسنًا يحقق سوف بكثافة العام النقل وسائل يستغل برنامج أيَّ أن املعروف ومن
واضحة، حارات وتتوفر واسعة الطرق تكون فعندما سائق. لكل بالنسبة الكفاءة يف
العالية السكانية الكثافات إقناع عىل قادرة ستكون بالحافالت الرسيع النقل نُُظم فإن
يشري املثال، سبيل عىل الدراسة. أو العمل أمكان إىل التنقل عند سياراتها عن بالتخيل
إىل انخفضت بكولومبيا بوجوتا يف الكربون أكسيد ثاني انبعاثات أن إىل التقديرات أحد

السيارات.25 صناعة قطاع َعها توقَّ التي النسبة من ٪٢٥ نحو
حرارة لدرجة الحاجة يف الكهربائية الطاقة وتوليد الصناعية التطبيقات تشرتك
ويف رئييس، نحو عىل للحرارة كمصدر األوىل الحالة يف مرتفع؛ ضغط ذي وبخار عالية
الطاقة يمنح عندما البخار ويربد باملولدات. املتصلة التوربينات لتحريك الثاني التطبيق
بطاقة يتمتع يزال ال ما حدٍّ إىل األبرد البخار أن ومع الغرضني، هذين من أليٍّ الكامنة
عناء تكبُّد اقتصاديٍّا املجدي غري من أنه املاضية السنوات يف يُعتَقد كان فإنه مفيدة،
واآلن الكامنة. الطاقة من ٪٢٠ حوايل بأنها ُقدِّرت أنها مع الحرارة، هذه بعض اسرتداد
إما الفائض، البخار من الحرارة السرتداد طرًقا األجهزة أحدث وتجد الصورة، تغريت
تيارات مثل ثانوية، ألغراض استخدامه طريق عن أو الطاقة، من املزيد إنتاج طريق عن

باملنازل. املياه لتسخني أو الداخلية التدفئة أو املبكر التسخني عملية تغذية
استخدام كفاءة لتحقيق كثريًا تهدف ال تغيريات توجد للغاية مختلف اتجاه ويف
من الحد بهدف الوقود تغيري إىل تهدف ذلك من بدًال ولكن الوقود، من معني نوع
— مميز بإنتاج يتمتع وقود كلَّ ألن االستبدال هذا يحدث الكربون. أكسيد ثاني انبعاثات
الكيميائية. طاقته من معني قدر إطالق عند الكربون أكسيد ثاني من — مختلف ولكن
الفحم احرتاق من الكربون أكسيد ثاني انبعاثات فإن للمقارنة، كمعيار النفط فبأخذ
من معني قدر إنتاج عند ٪٥٠ بنسبة أكرب الخشب من وانبعاثاته ،٪٣٠ بحوايل أكرب
بحوايل أقل الطبيعي الغاز احرتاق من الكربون أكسيد ثاني إنتاج املقابل، ويف الطاقة.
وهذه ممكنًا. ذلك كان متى الغاز إىل النفط إىل الفحم من االنتقال عىل ز حفَّ ما وهو ،٪٢٤
والغاز النفط من كافية إمدادات وجود عىل تعتمد الحال بطبيعة اإلصالحية الخطوة

الطويل. املدى عىل مؤقت إجراء مجرد تكون وربما تنافسية، بأسعار الطبيعي
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واإلضاءة التدفئة أجل من هو والتجارية السكنية املباني يف الطاقة استخدام أن بما
األفضل، العزل يف الفور عىل الكفاءة إيجاد يمكن فإنه األول، املقام يف األجهزة وتشغيل
فاعليًة. األكثر والتدفئة الضوء، من وحدة لكلِّ أقل كهربائية قدرة تستهلك التي واإلضاءة
فيمكن التنفيذ؛ قيد بالفعل وبعضها بسهولة تنفيذها يمكن التغيريات هذه بعض
محل تحل أن دي) إي (إل للضوء الباعثة الثنائية الصمامات أو الفلورسنت ملصابيح
أما أفضل. نحو عىل محيطها عن املعزولة الثالجات رشاء ويمكن املتوهجة، املصابيح
املباني يف تنفيذها بسهولة يمكن بنيوية تغريات وتتطلب هيكلية فهي األخرى اإلصالحات

تحديثي. كتعديل الفور عىل تنفيذها السهل من ليس ولكن الجديدة،
التقاط خالل من بنجاح، واسع نطاق عىل املتجددة الشمسية الطاقة تُستخَدم
لتوليد شيوًعا أقل تطبيقات ويف الساخنة، املياه لتوفري املباني سطوح عىل الشمس أشعة
بالطاقة الخاص التايل الفصل يف التفصيل من بمزيد املواضيع هذه وسنتناول الكهرباء.

املتجددة.

واملشاعات النمو لحدود عودة (7)

ناحية من املتعارضة. املواقف عرض حاولنا النمو، حدود حول للجدل السابق تناولنا يف
استنفاد إىل يؤدي أن شأنه من الذي للسكان املقيد غري النمو ضد التحذيرات توجد كانت
الثالث، العالم دول يف التصنيع يروا أن يريدون الذين أولئك من املعارضة وجاءت املوارد،
عن بديلة موارد السوق قوى تبتكر أن توقعوا الذين املتفائلني االقتصاديني من وكذلك
مصدرها، كان أيٍّا الحجج، هذه ولكن املعروض. يف نقص يحدث عندما الحالية املوارد
سياقنا ويف خطري. قلق مصدر إىل العاملي االحرتار ل تحوُّ عىل سابق وقت يف ُقدِّمت
وربما موجوًدا السابقة اآلراء من الكثري يزال ال والعرشين الحادي القرن يف األحدث
أنه مجرد األمر ليس العاملي. لالحرتار الصارخ التأثري عليه طغى ولكن صحيًحا، يكون
من نوع استخدام يعجل ربما ولكن بعينه، حفري وقود أو معينة خام مادة منَّا تنفد قد

العالم. أنحاء تعم مقبولة غري فوىض من حالة يف بانزالقنا كيميائية عملية أو الوقود
صعوبة تزداد أكرب، قوة العاملي االحرتار عىل األدلة فيه تكتسب الذي الوقت يف
والدول املصالح جماعات مختلف تطالب ذلك، ومع واملستقبيل. الحايل أثره ننكر أن
لها التنمية أجل من احتياجاتهم بأن القائلة بالحجة ويدفعون املشاعات، يف بحقها
اآلن توجد أنه إال تصحيحي، إجراء أيِّ تكاليف ل تحمُّ لآلخرين وينبغي قصوى أهمية
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التغريات أن إىل اإلشارة وتجدر كوكبنا. حماية سبيل يف دوليٍّا جماعيٍّا إجراءً تدعم أصوات
األنهار ذوبان املثال، سبيل فعىل العالم. أجزاء جميع عىل بانتظام موزعة ليست املناخية
آثار إىل يؤدي أن يمكن — محددة أماكن يف إال بوضوح يحدث ال أنه مع — الجليدية
طويلة لفرتة قريبًا جليديٍّا نهًرا استخدمت التي بوليفيا يف ألتو إل ومدينة وعاملية. محلية
عددهم البالغ السكان عىل التأثري إن املياه. من اإلمدادات هذه اآلن تخرس للمياه، كمخزن
إجراءات تتخذ لم ما االنتقال إىل معظمهم يضطر وسوف عارم تأثري ماليني بضعة
فقدان أن إىل يشري الدويل للبنك تقرير هو الصدد هذا يف للخوف إثارًة واألكثر طارئة.
مدى عىل شخص مليون ١٠٠ من يقرب ما يهدد أن شأنه من الجليدية األنديز أنهار
االحرتار ملسألة خاص نحو عىل حساسة أخرى بقعة ثمة املقبلة.26 العرشين السنوات
أعىل البلد مساحة خمس من يقرب ما إن حيث املنخفضة؛ بنجالديش دولة هي العاملي
مستوى بارتفاع التوقعات آِخر وتتنبَّأ واحد.27 مرت من بأقل البحر سطح مستوى من
فسوف ذلك، حدث وإذا القرن،28 هذا نهاية بحلول مرتين إىل يصل بما البحر سطح
سوف الحال وبطبيعة رزقها، ومصادر الزراعية أراضيَها السكان من كثريٌة مالينُي تفقد

دولية. تداعيات األشخاص من الكبري العدد لهذا اإلجباري لالنتقال يكون
ترشيعات باستخدام وذلك واإلحالل، االبتكار عىل فأكثر أكثر آمالنا نعقد أننا يبدو
للوقود بدائل تطوير أجل من السوق قوى عىل وباالعتماد اقتصادية وحوافز دعم لتوفري
إنتاج عن بعيًدا مجتمعاتنا تُبعد التعديالت هذه كانت إن لنرى ننتظر وسوف الحفري.
االختبار تمثِّل أنها بالتأكيد يبدو ولكن ال، أم الكفاية فيه بما الكربون أكسيد ثاني

السوق. استجابات عىل املعتمد االقتصادي للنموذج الحاسم
الذي فالجو الجماعية. املشاعات وفكرة العامة املنافع فكرة الثاني الفصل يف قدمنا
إن إذ عامة؛ منفعة اعتباره يمكن الكربون أكسيد ثاني من أقل تركيز عىل يحتوي
يكون ربما بفوائده. التمتع من شخص أيِّ استبعاد يمكن وال للجميع متاحة مزاياه
يختلف ولكن الوطنية، للحدود العابرة املحيطات يف األسماك مصايد مع مشابًها األمر
صيد صناعة يف باملجان واملنتفعون املشاعات. من يُزال أو يضاف بما يتعلَّق فيما األمر
تجديد إىل الحاجة يتجاهلون بينما املحيطات من «يأخذون» الذين أولئك هم األسماك
أولئك هم العاملي االحرتار يخص فيما باملجان املنتفعني أن حني يف األسماك، إمدادات
الدويل. املستوى عىل تقليلها يف املساهمة ويرفضون الدفيئة، غازات إىل «يضيفون» الذين
الستخدام جيد مثال الجو يف الكربون أكسيد ثاني من متزايدة كميات إطالق إن
استخدامها، له يحق عامة ملكية الهواء أن يشعر أن يمكن مخالف كل إن إذ املشاعات؛
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املشاركني من كاٍف عدد َف ترصَّ وإذا حال. أيِّ عىل صغرية الفردية مساهمته وأن
«مأساة بالفعل يشكل بل كارثيٍّا، يكون أن الرتاكمي للتأثري يمكن نفسها، بالطريقة
رضورة لدينا يتبقى الدولية، املواطنة حسن عن االنحرافات هذه وبتنحية املشاعات».
هناك يكن لم إذا حتى املصلحة، أصحاب جميع من النسبية االستجابات حول التفاوض
جميع يف السكان كل أن اعتبار ومع للمشاعات. استخدام سوء وال باملجان منتفعون
من كم ذلك، عىل عالوة االمتثال؟ عبء يُوزَّع كيف وطنية، حكومات تمثلهم العالم أنحاء

أمورها؟ لرتتيب مشاركة دول مجموعة أو دولة لكلِّ تخصيصه ينبغي الوقت

الكربون أكسيد ثاني عزل (8)

بأي الكربون أكسيد ثاني إنتاج من للحد نبديها التي الحسنة النوايا جميع من الرغم عىل
تماًما؛ املشكلة تزول لن القريب املستقبل يف بأنه االعرتاف يتبقى يزال ال متاحة، وسيلة
أقل عىل احتوائه أو الكربون، أكسيد ثاني من املمكن التخلص مسألة لدينا يزال فال
فجزء متساٍو؛ نحو عىل الكربون أكسيد ثاني انبعاثات كل إىل الوصول يمكن ال تقدير.
ومدافئ السيارات تشمل موزعة صغرية مصادر من يأتي االنبعاثات إجمايل من كبري
فصل العميل من يكون ولن مباَرشًة، الهواء تَدخل االنبعاثات وهذه العمل، وأماكن املنازل
يصل ا جدٍّ مخفف مستًوى عىل الهواء يف فقط موجود الغاز ألن ونظًرا الضار. الدفيئة غاز
خروجه بمجرد كيميائية بوسائل إزالته يف ضئيل أمل إال لدينا فليس املليون، يف أجزاء إىل
األفران؛ انبعاثات من إزالته من بد فال احتجازه، أردنا إذا ذلك، من بدًال املصدر. من
الكيميائية الهندسة تقنيات أن ومع بكثري. ذلك من أعىل برتكيزات موجوًدا يكون حيث
بها، يستهان ال تلك التنقية عمليات تكاليف فإن الغرض، لهذا متاحٌة النتائِج املؤكدة
لتكنولوجيا الوطني واملخترب الحفري الوقود بطاقة املعنيُّ — الطاقة وزارة مكتب ويدعم
استخدام وكذلك جديدة، محفزة عمليات تطوير إىل الرامية األساسية األبحاَث — الطاقِة

التكلفة. هذه من تقلل أن يمكن التي الجديدة املواد
ثاني بكميات سنفعله الذي ما التايل: السؤال إىل مباَرشًة يدفعنا ذلك كل ولكن
عىل عادة ويطلق الغاز؟ عزل يمكننا كيف نحتجزها؟ أن بمجرد الهائلة الكربون أكسيد

الكربون». وعزل «احتجاز السؤال هذا دراسة
الجويف. االحتواء هو الكربون أكسيد ثاني لعزل الفور عىل توافًرا األكثر األسلوب
ِقباب اكتُِشفت أخرى أماكن ويف مستنفدٌة، وغاٍز نفٍط آباُر بها توجد عديدة أماكن ثمة

101



املناخ تغريُّ تحدِّي

حاملة صخرية طبقة مع فارغة كبرية مساحات عىل ُعِثر أو األرض، تحت ضخمة ِمْلحية
هذه يف الكربون أكسيد ثاني ضخ فيمكن جوفية»، مياه «مستودع عليها يُطَلق للمياه
التخزين مساحات إن املحيطة. املناطق عن وعزله الطبيعية والكهوف املهجورة اآلبار
الشكوك بعض وتوجد محدودة، غري ليست بالطبع ولكنها للغاية، كبرية املواقع هذه يف
الغاز كمية كل الستيعاب املستودعات هذه مثل يف كافية مساحة تتوافر كانت إن حول
مساحات ستتوافر أنه مع املستقبل، يف سينتج الذي الغاز إىل إضافًة اليوم تنبعث التي
من التحذيُر االحتمال هذا إىل ويضاف حاليٍّا. النَِّشطة اآلبار مخزونات تنفد عندما أخرى
عملياِت الجديدُة التكنولوجيا تجعل عندما نَِشطة تصبح قد املهجورة اآلبار بعض أن

مربحًة. الغاز أو النفط استخالص إعادة
الكهرباء لتوليد كبرية ملحطة تحديثي تعديل أُجري التحفظات، هذه من الرغم وعىل
الكربون أكسيد ثاني غاز احتجاز أجل من الغربية، فرجينيا والية يف بالفحم تعمل
تحت كيلومرت) ٢٫٦) ميل ١٫٥ عمق عىل الدولوميت من مسامية طبقة يف وحقنه وتسييله
أو سبتمرب يف الكربون وعزل احتجاز تجربة تبدأ أن املقرر من وكان األرض، سطح
األرضآلالف تحت معزوًال الكربون أكسيد ثاني يظل أن أمل عىل ،٢٠٠٩ عام من أكتوبر
التجارب هذه إحدى وتركِّز أوروبا، يف مماثلة لتجارب التخطيط ويجري السنني.29
بلدة تحت ميل من أكثر عمق عىل تقع التي املستنَفدة الغاز حقول عىل هولندا يف
األطنان ماليني حقن يف أويل شل ورشكة الهولندية الحكومة ترغب حيث باريندريخت؛30
إىل بيس» «جرين البيئية الجماعة وتشري .٢٠١١ عام من بدءًا الكربون أكسيد ثاني من
الكربون أكسيد ثاني ذاب إذا األنابيب تآكل يتبع أن يمكن بطيء ترسب حدوث إمكانية
إنفاق ذلك من بدًال الجماعة ل وتفضِّ الكربونيك، حمض وشكَّل الجوفية املياه يف املحبوس
الشمسية. الطاقة مصادر من أو الرياح من املتجددة الطاقة تجميع عىل الحكومة أموال
أن ويبقى الخطة؛ ويعارضون الغاز ترسب من بالخوف املحليُّون البلدة أهايل ويشعر
الوطنية. باملصلحة باستشهادها املدينة عىل نفوذها ستفرض الحكومة كانت إن نرتقب
حيث املحيط؛ أعماق يف الغاز تخزين يف يتمثل االقرتاحات من ثاٍن نوع يوجد
واملتوقع املحيط، مياه لضغط يتعرض عندما البارد املاء يف للذوبان قابًال الغاز سيصبح
صورة يف سيبقى وإنما ويهرب، السطح نحو فقاعات صورة يف يتدفق لن أنه عندئٍذ
املناطق يف املحيط مياه فإن الظروف، هذه مثل ويف ذائبة. وبيكربونات كربونات أمالح
هذا عىل تعتمد التي والحياة املحيط كيمياء من وتُغري حمضية، أكثر ستصبح القريبة
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والعوالق لألسماك مالءمة أقل املحيط يصبح أن يمكن الواقع، يف الكيميائي. الرتكيب
املحيط.31 يف املوجودة األخرى الحياة وأشكال النباتية

يف املرة هذه ولكْن ثانية، مرة الدفن إمكانية تستخدم أخرى فكرة ثمة ذلك، مع
ثاني مع التفاعل عىل قادرة كيميائية أكاسيد وهي األرض، تحت البازلت صخور رواسب
وهي منها، أيٍّ أو الحديد أو املغنيسيوم أو الكالسيوم كربونات لتكوين الكربون أكسيد
املحيط تحت املثال سبيل عىل الرواسب هذه وتوجد للذوبان. قابلة غري صلبة مركبات
الشكوك بعض هناك تزال ال ولكن وواشنطن، أوريجون واليتَي سواحل قبالة الهادئ
الظروف يف املطلوبة باملعدالت ستحدث الرضورية الكيميائية العمليات كانت إن حول

ال. أم البحر سطح تحت املحلية
ممكنة كطريقة ُقدِّم للسيطرة الخاضع الضوئي التمثيل أن إىل اإلشارة تجدر أخريًا،
النمو تشجيع هي والفكرة الهواء، يف بالفعل املوجود الكربون أكسيد ثاني من للتخلص
املحيط مياه يف البذور بنثر أو مغلقة احتواء حاويات يف إما للعوالق النطاق الواسع
وسوف بتفاصيله، اهتماًما يستحق ذلك مع ولكن حقيقيٍّا، عزًال ليس وهذا املفتوحة،32

الحق. فصل يف التفصيل من بمزيد نتناوله
مصادُر تكون أن خاللها من يمكن التي الطرق إىل باالنتباه نتوجه التايل، الفصل يف
عموًما املصادر هذه ى وتُسمَّ الحفري، للوقود حقيقية بدائَل املبارشة الشمسية الطاقة
بشأن السيايس الخالف بعض يوجد األحيان بعض يف أنه مع املتجددة»، «املصادر ِباْسم

القادم. الفصل يف أيًضا األمور هذه وُضمنت املسمى. هذا تحت يندرج أن يمكن ما
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الخامس الفصل

املتجددة الطاقة

ثمة الثالث، الفصل يف عليها أكدنا التي الطاقة بشأن التعميمات من العديد بني من
صورة كل أوًال: املتجددة؛ الطاقة مصادر خاصبموضوع نحو عىل الصلة وثيقتا نقطتان
املتوفرة الصور كل وثانيًا: بديلة، صورة إىل تتحول أن يمكن املتنوعة الطاقة صور من
للمقاييس االهتمام بعض بمنح أنه يعني وهذا الشمس. أشعة من أصًال تأتي لدينا

شمسية. طاقة كلها الطاقة فإن الجيولوجية، الزمنية
بأنها الطاقة أشكال بعض بوصف لنا تسمح التي املميزة السمة هي ما إذن،
بالنطاق يتعلق وإنما ضعيفة، بصلة إال األسايس باملصدر األمر يتصل ال متجددة؟
— األشهر أو األيام أو بالساعات يُقاس ل للتحوُّ الالزم الوقت كان إذا للتجدد. الزمني
أخرى، ناحية من متجدًدا. املصدر نعترب — البرش ألعمار بالنسبة قصرية زمنية مدة
أنه عىل املورد نصنف فإننا خرباتنا، واقع من يُقاس عندما طويًال الالزم الوقت كان إذا
العصور من دهور مدى عىل يحدث الحفري الوقود تكوين أن بما ثَم، ومن متجدد. غري
الضوئي التمثيل طريق عن النبات نمو أن حني يف متجدد، غري فهو الجيولوجية،
أشعة تحوُّالت ألن املتجددة؛ املوارد عداد يف تُصنف والجزر املد أو الرياح يف والتغريات

شهور. أو أيام أو ساعات غضون يف تحدث األشكال هذه إىل الشمس
الدعوات بعض لتقييم إطاًرا باعتباره مهمٌّ متجدد غري أو متجدد هو ملا الفهُم هذا
اقتصادية. و/أو سياسية دوافع ذا التحرك يكون عندما متجددة أنها عىل موارد بتصنيف
قد كولومبيا، مقاطعة إىل إضافة أمريكية، والية ٢٨ كانت ،٢٠٠٩ عام منتصف وبحلول
الطاقة مبيعات من مئوية نسبة تكون بأن الكهرباء توفري رشكات تُلزم حصًصا حددت
إعفاءات توجد اقتصادية حوافز ولتقديم املتجددة.1 املوارد من قادمًة املركبة السعة أو
تحت تندرج التي التجهيزات لتلك متاحة ممتدة جديدة وقروض وِمنح فيدرالية رضيبية
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املتجددة» الطاقة «أرصدة هي التسمية؛ هذه ترافق إضافية فوائد وثمة متجددة. مسمى
قانونًا. املقرتحة الوطنية املعايري أصبحت إذا للبيع قابلة تصبح أن يمكن التي

عني املرشِّ عىل الضغط جماعات تضغط ، املحكِّ عىل الدوالرات من مليارات وجود مع
مثل للطاقة مصادر تضمني من الواليات بعض يف وتمكَّنَْت التعريف، حدود لتوسيع
باعتبارها القديمة واإلطارات الفحم مناجم من املستخرج امليثان وغاز الفحم نفايات
القمامة حرق اعتبار أجل من عني املرشِّ عىل أخرى ضغوط وتوجد متجددة، مصادر
أن وبتذكر املسمى. هذا تحت النووية الطاقة تضمني يريد والبعض متجددة، عملية
الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات من الحد هو املتجددة للطاقة االنتقال من الغرض
إىل أضيق نظرة سيتبنى الفصل هذا فإن الحفري، الوقود عىل اعتمادنا تقليل خالل من
من املستخرج وامليثان الفحم نفايات ونستثني متجدًدا. الطاقة من اعتباره ينبغي ما
بالقمامة القبول ويمكن محدود، مورد من تأتي إنها إذ النووي؛ والوقود الفحم مناجم
االعتماد ويمكن مستمرة إمدادات أنها الواقع يف يتبني ما بقدر تدويرها املعاد واإلطارات
من لالنتقال والتخطيطية الفنية الجوانب عىل التالية األجزاء يف تركيزنا سينصبُّ عليها.

الحايل. وضعنا
وزارة بيانات إىل نتوجه أخرى مرة اليوم؟ نقف أين أوًال: يسأل أن للمرء ينبغي
من فقط ٪٧ يُصنَّف ،1-5 الشكل يف موضح هو وكما إجابة، عىل للحصول الطاقة2
ويمكن متجددة. مصادر من بأنه ٢٠٠٧ عام يف املتحدة الواليات يف كله الطاقة استهالك
مصادُر تمثِّل الفرعية: األقسام من ملزيد الدائرة من نسبيٍّا الصغرية الرشيحة هذه تقسيم
الطاقة وتليها ،(٪٥٣) مساهمة أكربَ النفايات وكذلك الخشب تشمل التي الحيوية الكتلة
تُعَزى التي املتجددة الطاقة مصادر لجميع فحسب ٪١٠ ويبقى ،(٪٣٦) الكهرومائية
إىل الشمسية الطاقة لتحويل ٪١ وفقط األرضية، الحرارية الطاقة ومصادر الرياح إىل

وكهرباء. حرارة
فالطاقة العاملي.3 االستخدام إىل االنتباه تحول إذا ما نوًعا التوزيع يختلف
عىل املتجددة الطاقة إجمايل من ٪٦٦ حوايل تمثل إذ هيمنة؛ أكثر هنا الكهرومائية
ينتج كحول إىل املخمرة واملحاصيل البيولوجي األصل ذات املواد وحرق العالم، مستوى
اإلشعاع تحويل ينتج العاملي املستوى وعىل .٪٥ حوايل فتنتج الرياح طاقة أما ،٪٢٢ نحو
بيانات يف املذكور الضئيل الجزء عن ملحوظة زيادة وهي ،٪٧ مفيدة طاقة إىل الشميس
ُضمنت حيث 5-2؛ الشكل يف املقادير هذه يقارن أعمدة مخطط وثمة املتحدة. الواليات
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النفط ٣٩٪

الغاز
الطبيعي ٢٣٪

الطاقة الكهربائية
النووية ٨٪

ا5صادر
ا5تجددة ٧٪

الفحم ٢٢٪
الطاقة الشمسية ١٪

الطاقة الكهرومائية ٣٦٪

الطاقة الحرارية األرضية ٥٪

الكتلة الحيوية ٥٣٪

طاقة الرياح ٥٪

وزارة (املصدر: ٢٠٠٧ لعام املتحدة الواليات يف املتجددة الطاقة استهالك :1-5 شكل
والوقود والكهربائية النووية والطاقة الفحم مكتب الطاقة، معلومات إدارة األمريكية، الطاقة

البديل).

الحرارية الطاقة عىل الحصول ويتم للمقارنة. أيًضا األرضية الحرارية الطاقة مصادر
ليست لكنها السطح، تحت والبخار الساخن املاء حرارة من االستفادة خالل من األرضية
النهاية. يف تنفد أن يمكن محدودة مستودعات مصادرها ألن الحريف؛ باملعنى متجددة
ألن متجددة؛ ليست النووي االنشطار عىل تعتمد التي النووية الطاقة املنوال، نفس وعىل
أن مع نمو، دورة كل يف متجددة بالتأكيد البيولوجية واملواد محدود. مورد اليورانيوم
استُخِرج الذي الكربون أكسيد ثاني الجوي الغالف إىل يعيد املطاف نهاية يف احرتاقها

النمو. عىل ليساعد

الكهرومائية الطاقة (1)

أمر املياه ومساقط واألنهار الجداول يف املتدفقة الطاقة لحصد النواعري استخدام إن
حتى املتحدة الواليات يف مستخدمة النواعري هذه وكانت الواقع، يف بعيد زمن إىل يعود
واملحركات البخارية املحركات محلها َحلَّت حتى عرش التاسع القرن من متأخر وقت
ويُطلق كبرية، سدود خلف املياه تدفق يُحبس ما عادة الراهن الوقت ويف الكهربائية.
تتحقق ال عادة كهرباء. بمولدات متصلة توربينات لتشغيل للسيطرة خاضعة بطريقة
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سجل األمريكية، الطاقة وزارة (املصدر: ٢٠٠٩ لعام العالم يف املتجددة الطاقة :2-5 شكل
.(٢٠٠٨ لعام املتجددة الطاقة بيانات

متعلقة مضافة قيود تحكمه املياه إطالق ألن القدرة)؛ ى تُسمَّ (التي للسد الكاملة املقدرة
فعليٍّا يُستخَدم الذي القدرة جزء عىل ويُطَلق الري، واحتياجات والصيانة باإلمدادات
الفعيل واإلنتاج القدرة 1-5 الجدول ويوضح مئوية. بنسبة عنه ويُعربَّ الحمل»، «ُمعامل
يف القدرات مجموع ويبلغ الكهرومائية، الطاقة منتجي أكرب هي دول لتسع للطاقة
مستوى عىل استخراجه يمكن ما كل ليس املجموع هذا ولكن جيجاواط، ٥٤٢ الجدول
اإلمدادات. لزيادة العالم حول كثرية أماكن يف السدود حاليٍّا وتُبنى املياه، طاقة من العالم

جيجاواط. ٣٠٠٠ حوايل املحتملة اإلجمالية للقدرة التقديرات أحد ويبلغ
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حيث الصني؛ يف الراهن الوقت يف الكهرومائية الطاقة يف نمو معدل أكرب يوجد
زياوان سد يَُعدُّ الصني، يف وأيًضا العالم. يف األكرب الثالثة» املمرات «سد مرشوع سيكون
لجميع مساوية مياه تخزين قدرة مع العالم يف سد أطول مؤخًرا بناؤه اكتمل الذي
اإلنشاء تحت سدود ثمانية من واحد هو السد وهذا مجتمعة، آسيا رشق جنوب خزانات
٢٣ من سلسلة بناء الوس بدأت نفسه، الوقت ويف ميكونج. نهر من األعىل النصف عىل
وقد ذاته، النهر من األدنى الجزء عىل ٢٠١٠ عام بحلول منها االنتهاء املأمول من ا سدٍّ
النهر تدفق يف املصاحبة التغريات أن من مخاوف عن املتحدة لألمم حديثة دراسة أعربت
موطنًا يَُعدُّ الذي اإليكولوجي بالنظام أرضاًرا وتلحق البيولوجي التنوع عىل تؤثر سوف

لألكل.4 الصالحة البحرية واألنواع النادرة الطيور لعرشات
العواقب إىل انتبه أو املرشدين للسكان البرشية التكاليف إىل املرء نظر وسواء
التخفيف فمع البدائل. مع السلبية اآلثار مقاَرنة يجب فإنه السد، لبناء اإليكولوجية
التي بالتكاليف قورنتا إذا التكلفتني هاتني السدود تستحق ربما العواقب، ألسوأ املالئم
التصنيع ظل يف بالفحم تعمل التي الكهرباء توليد محطات لزيادة العالم سيدفعها

املحدود. للتحسن عدوٍّا املثايل الكمال يكون أن ينبغي وال النمو، الرسيع

بلد. لكلِّ الكهرومائية الطاقة توليد قدرة :1-5 جدول

الفعيل اإلنتاج
جيجاواط

الحمل معامل
مئوية نسبة

جيجاواط القدرة البلد

٥٤ ٪٣٧ ١٤٥ الصني
٥٣ ٪٥٩ ٨٩ كندا
٣٩ ٪٥٦ ٦٩ الربازيل
٣٤ ٪٤٢ ٨٠ األمريكية املتحدة الواليات
١٩ ٪٤٢ ٤٥ روسيا
١٤ ٪٤٩ ٢٨ النرويج
١٥ ٪٤٣ ٣٤ الهند
١٠ ٪٣٧ ٢٧ اليابان
٦ ٪٢٥ ٢٥ فرنسا
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الحيوي الوقود (2)

مسمى تحت تندرج منتجات تنتج التي العمليات من رئيسية فرعية فئات عدة توجد
منذ واملستخدمة املعروفة املواد من الخشبية النباتات استُخدمت وربما الحيوي، الوقود
الغابات بقايا أو الغرض، لهذا تُزَرع التي واألشجار الزراعية املحاصيل مثل طويلة فرتة
محاصيل زراعة االستخدام لهذا أيًضا واقرتح خاًما. موادَّ بوصفها وذلك والحقول
زراعة أو املستخدمة، غري الحقول يف زراعته يمكن الذي العصوي الثمام مثل جديدة
املعالجة طرق أبسط فإن املحدد، املصدر كان وأيٍّا اصطناعية. أحواض يف الطحالب
ساخن غازي منتَج عنه فيَنتج الفرن؛ يف للسيطرة الخاضع االحرتاق هي التكنولوجية
من النيرتوجني ذلك ويصاحب الكربون، أكسيد وثاني البخار من األساس يف (يتألف
بطريقة الكهرباء وتوليد التوربينات لتشغيل استخدامه يمكن لالحرتاق) املستخدم الهواء
النقل، وسائل الستخدام الالزم السائل الوقود تنتج ال الطريقة هذه ذلك، ومع تقليدية.

الجوي. الغالف يف الدفيئة غازات عبء من تقلل ال أنها كما
كيميائيٍّا تُعالج (١) أن: يمكن النباتية املواد فإن لالحرتاق قابل سائل وقود ولتصنيع
هيدروكربونات إىل تحفيزيٍّا و/أو كيميائيٍّا تُحوَّل (٢) أو الكحوليات، إلنتاج تخمر و/أو
وتؤكِّد واسع، نطاق عىل بالفعل يُستخَدم البدائل هذه وأول الديزل. بوقود شبيهة
وقصب الذرة زراعة يشمل وهذا قادمة، سنوات لعدة ستستمر أهميته أن عىل املؤرشات
ويشمل البنزين. لوقود تضاف كمادة إيثانول إىل تحويلها وهو واضح، لغرض السكر
هذا إىل للتغذية املخصصة غري السليلوزية النباتات تحويل وهو املدى بعيد هدًفا أيًضا
النامية النباتات جميع يف الرئيسية املكونات أحد وهو مركب سكر السليلوز الوقود.
اإلنزيمية أو الكيميائية بالوسائل أوًال تحليله يجب بل بسهولة، يتخمر ال ولكنه تقريبًا،

كحول. إىل تحويلها ذلك بعد يمكن التي البسيطة السكريات إلنتاج
كان الذي وايزمان، أبحاث منذ معروف وقود إىل للمحاصيل البيولوجي التحويل
العظمى بريطانيا كانت اللَّذين واألسيتون (بوتانول) البوتييل الكحول إنتاج عىل قادًرا
اإلنتاج أسلوب كان ذلك، مع األوىل. العاملية الحرب سنوات خالل لهما ة ماسَّ حاجة يف
رشكة تدرس األخرية، اآلونة يف العملية. هذه وتُركت الحاجة، انحرست عندما مربح، غري
الذي الوقود إلنتاج العملية هذه من محدَّثة صورة دوبونت ورشكة برتوليوم بريتش
بحلول واسع نطاق عىل اإلنتاج تبدآ أن الرشكتان وتأمل «بَيوبوتانول».5 عليه تطلقان

التفاؤل. يف مباِلًغا توقًعا يكون قد هذا أن مع ،٢٠١٣ عام
للغاية حساسة السكر، أو الذرة تخمري عىل املعتمدة فعليٍّا، املستخدمة والعمليات
التفاعل عىل ممتازة أمثلة وتقدم الدولية، والتداعيات الوطنية السياسية االحتياجات تجاه

112



املتجددة الطاقة

السياساتية. والقرارات املعنية لألطراف االقتصادية والفوائد التقني التطوير بني املكثف
— السكر قصب تخمري كان رخيص، والسكر الثمن غايل البرتول حيث الربازيل، ويف
أسهم املتحدة، الواليات ويف البنزين. صناعة أساس هو — الراهن الوقت يف يزال وال
،٢٠٠٩ عام يف السائل للوقود املحلية السوق من ٪٩ بحوايل الذرة من املصنوع اإليثانول
الزيادة عىل تنص التي الفيدرالية الوقود بمعايري الوفاء أجل من املئوية النسبة وتزداد
للحاجة واستباًقا 6.٢٠٢٢ بحلول جالون مليار ٣٦ إىل ٢٠٠٨ يف جالون مليارات ٩ من
عىل املجال، هذا الكبرية النفط رشكات من العديد دخلت الجديدة، املتطلبات تلبية إىل
اإليثانول من ٪٢٥ يقدِّم أن املتوقع من قائًما مصنًعا سونوكو رشكة اشرتت املثال سبيل

البنزين.7 إىل للتحويل الالزم
من التخمر عملية فإن الذرة، رشاب أو السكر قصب برشاب تبدأ العملية كانت سواء
للمزارعني فيدرالية ِمنح خالل من املتحدة الواليات يف ومدعومة متطورة الفنية الناحية
يشء كل قبل وراءها السعي يجب التي الحيوي الوقود من واالستفادُة التكرير، ومعامل
موضع الهدف هذا كان ولكن املستورد، النفط محل لتحل املحلية املزارع عىل االعتماُد هي
املستخدمة الطاقة املؤلفان هذان فدرس حياله.8 تساؤالت وباتزك بيمنتل َطَرَح منذ جدل
ونقل اآلالت وتشغيل الري (٣) الزراعية. اآلالت تشغيل (٢) املحصول. زراعة (١) يف:
الطاقة أن إىل وخلصا املائي؛ املزيج من اإليثانول وتقطري تخمري أخريًا، (٤) املحاصيل.
كوقود. اإليثانول ينتجها التي الطاقة من أكرب الطريقة بهذه اإليثانول إنتاج يف املستخدمة
األمريكية الزراعة وزارة وتقارير الصناعة ممثيل ِقبَل من القوية املضادة الحجج قدمت
استخدام عىل التناقض هذا يف باللوم وألقت معاكًسا، استنتاًجا الوطني أرجون ومخترب

الحايل. الوضع تعكس ال الزمن عليها عفى لبيانات بيمنتل
استخدام أن هو األول شقني: إىل باإليثانول االرتباط لهذا الرئيسية االنتقادات تنقسم
مما كبري، نحو عىل الذرة أسعار ارتفاع يف تسبََّب الوقود إلنتاج النطاق الواسع الذرة
عىل يعتمدون الذين العالم من أخرى أجزاء يف الفقراء وخاصة املستهلكني جميع أَرضَّ
األسعار، ارتفاع ثمرة هي الثانية والشكوى املتحدة. الواليات من الغذائية الصادرات
إلنتاج أراٍض إىل والغابات املراعي يحولون العالم أنحاء مختلف يف املزارعني جعلت التي
الجو، يف الدفيئة غازات من كبرية كميات تلك الغابات إزالة ممارسات وتطرح املحاصيل.
النَِّشطة الكربون أكسيد ثاني مصارف بعَض الطبيعية املناظر يف التغريات أزالت كما
انبعاثات أن إىل التقديرات9 أحد يشري نمو. موسم كل يف عليها العالم يعتمد التي للغاية
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وإندونيسيا الربازيل مثل أماكن يف االستوائية الغابات إزالة عن تنتج التي الكربون
املناخ. تغري يف تسهم التي العاملية االنبعاثات جميع من ٪١٧ عن اآلن مسئولة والكونغو
انبعاثات ِضعف يُنتج كوقود الذرة إيثانول حرق أن إىل سريشيجر10 حسابات تشري
الناتجة االنبعاثات أُدِرجت ما إذا الكحول، من الخايل البنزين يُنتجها التي الدفيئة غازات
الحيوي الوقود استخدام يف فائدة توجد ال أنه ويرى الحسابات. يف األرايض تحويل عن
من املوقف هذا وُقِبَل الحساب، عملية يف البيئة عىل الواقعة الكاملة التكلفة تُدَرج عندما
والية يف الوقود معايري تنفيذ عن املسئول وهو كاليفورنيا،11 يف الهواء موارد مجلس ِقبَل
وقود من الدفيئة غازات انبعاثات يف ٪١٠ بنسبة تخفيًضا تتطلب والتي كاليفورنيا،
الجدل؛ هذا يف الفيدرالية الحكومة تدخل أن أيًضا املرجح ومن .٢٠٢٠ عام بحلول النقل
انبعاثات حياة «دورة تحسب أن البيئة حماية وكالة من ٢٠٠٧ عام قانون يقيض إذ

املتجددة. الطاقة ملصادر الدفيئة» غازات
وقود إلنتاج الغذائية املحاصيل باستخدام املرتبطة الصعوبات بعض عىل للتحايل
السليلوزية) األولية املواد (أِي الغذائية غري املحاصيل سيستخدم جاٍر بحث يوجد سائل،
هو ذلك من والهدف للوقود؛ أخرى مكونات لتشكيل أو اإليثانول لتصنيع خام كمواد
واملوجودة الغرض، لهذا خصوًصا املزروعة املعمرة املحاصيل من األولية املواد هذه إنتاج
االتجاه هذا يف الخطواِت ويدعم الغذائي.12 اإلنتاج مع املنافسة ملنع األرايض، أطراف عىل
من اإليثانول من جالون مليار ١٦ بإنتاج يقيض الذي ٢٠٠٧ لعام األمريكي القانوُن
يجب بأنه يقيض الذي األوروبي االتحاد توجيه عن فضًال ،٢٠٢٢ عام بحلول السليلوز
.٢٠٢٠ عام بحلول متجددة مصادر من أوروبا يف النقل وقود إجمايل من ٪١٠ يأتي أن
من املزيد إىل ٢٠٠٨ لعام األمريكي املزارع قانون ملرشوع الكونجرس تمرير أدَّى وقد
ووقود السليلوز من اإليثانول إلنتاج إعانات تقديم وإىل الحيوي، الوقود ملسألة املعالجة
لطن دوالًرا و٤٥ التكرير، ملعامل للجالون واحد دوالر إىل يصل بما تقدر الحيوي الديزل
٢٠١٠؛ عام بداية يف الفيدرايل الرضيبي الخصم هذا وانتهى للمزارعني. الحيوية الكتلة
فت توقَّ ذلك، إىل إضافة االقتصادية. الناحية من جاذبية أقل العمليات هذه جعل مما
جميع عىل جمركية تعريفات األوروبي االتحاد فرض عندما الخارجية األسواق من كثري

الحيوي. الوقود أنواع
عىل تركز التي تلك — السائل الوقود إنتاج عمليات من الثانية الفرعية الفئة
املخترب. خارج نطاق أيِّ عىل اآلن حتى تخترب لم — لها كهدف الهيدروكربونات
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إىل تستند واسع13 نطاق عىل للنرش كمرشحات دراستها حاليٍّا تجري التي والعمليات
النباتات من املستخرجة الزيوت ل تحوِّ التي الكيميائية الخطوات من متنوعة مجموعة
استخدام ويمكن البرتولية، املنتجات يف املوجودة لتلك مشابهة مركبات إىل الطحالب أو
الظروف عىل يتوقف وهذا نفاثة، طائرات وقود أو ديزل وقود أو كبنزين املنتجات هذه
من بدايًة تواريَخ تستهدف التي الجارية، األعمال وخطط التحويل. لخطوات التفصيلية
جالون مليون ١٠٠ إىل تصل إنتاجية قدرات ذات مصانع تتطلب ،٢٠١٦ حتى ٢٠١١
للربميل. دوالًرا ٦٠ النفط سعر يبلغ عندما تنافسية ستكون بأسعار سنويٍّا الوقود من
مدى عىل دوالر مليون ٩٠٠ الستثمار نيتها عن إكسون-موبيل أعلنت املثال، سبيل عىل

الطحالب. من املكرر السائل الوقود إلنتاج عملية لتطوير سنوات ٥
يف الكيميائي التغويز عىل العمليات هذه من آخر مختلف نوع يستند ذلك، مع
ذلك بعد الرتكيبي»، «الغاز ى يُسمَّ وسيط غاز إلنتاج الخام للمواد عالية حرارة درجة
لتشكيل الكربون) أكسيد وأول الهيدروجني من (خليط الرتكيبي بالغاز ى يُسمَّ ما يعالج
هذه يرى أن أيًضا للمرء يمكن املحفزة. املواد باستخدام املطلوبة الهيدروكربونات
الخام املواد يف موجودة كانت التي الكيميائية الطاقة من جزء لتخزين كأسلوب العملية
وقود صورة يف ثم تركيبي، غاز صورة يف أوًال الضوئي؛ التمثيل عملية خالل من النباتية
يف بالتفصيل العملية هذه مالمح نناقش سوف االعتبار، يف هذا وضع مع هيدروكربوني.

الطاقة. تخزين يتناول الذي السادس الفصل
املحتملة الفوائد تقييم يف يضاف أن ينبغي فإنه املعالجة، تفاصيل كانت أيٍّا
صلب جسم هي حيوية كتلة أيَّ أن خام كمادة الحيوية» «الكتلة ى يُسمَّ ما الستخدام
والتجفيف للشحن النسبية والتكاليف املياه. من للغاية كبرية كمية عىل يحتوي ضخم
ثَم ومن الحيوية، الكتلة مصدر من قريبة ستكون التي النباتات معالجة من تحدُّ سوف

التصنيع. منشأة حجم) (وكفاءة مساحة تقييد إىل ستميل
تلك هي الحيوي الوقود بدائل حول الدائر الجدل يف قوًة األكثر تبدو قد التي الحجة
الحاليني البديلني مباَرشًة وتناولوا وفيلد.14 ولوبيل كامبل شديد بوضوح قدَّمها التي
محركات ذات املركبات لتشغيل إيثانول إىل التحويل (١) الحيوية: الكتلة الستخدام
البطاريات عىل املعتمدة السيارات لتشغيل كهرباء إىل التحويل (٢) أو الداخيل، االحرتاق
الدفيئة غازات وانخفاضات النقل مسافاِت الحياة دورة تقييماُت وقارنت الكهربائية.
يمثِّل ما وهو الخيارين، هذين ألحد األرايض مساحات تخصيص من ستتحقق التي
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وكذلك إيثانول، إىل أو كهرباء إىل إما وتحويلها األولية املواد لزراعة الالزمة الطاقة
يسافر أن للمرء «يمكن أنه واكتشفوا فيها. والترصف امَلركبات لتصنيع الالزمة الطاقة
الكهرباء إىل تحويلها يتم األرايضعندما من هكتار عىل النامية الحيوية الكتلة باستخدام
نتائج وتشري إيثانول.» إىل الحيوية الكتلة تحويل يتم عندما يقطعها مما أكرب ملسافة
إىل التحويل مسار اتباع عند أقل تصبح الدفيئة غازات انبعاثات أن إىل أيًضا عملهم
األرايض استخدام آثار تُسقط عندما حتى كحول، إىل التحويل مسار عن وتفضيله كهرباء
من كهرباء إىل التحويل مسار من أخرى مبارشة غري مزايا تنبع وربما الحسابات. من
الرياح، وطاقة الشمسية الطاقة مثل األخرى املتجددة املصادر مع الربط سهولة خالل
أسهل. الكربون أكسيد ثاني عزل أصبح إذا التمركز من أكرب فائدة عىل حتى نحصل أو

الرياح طاقة (3)

تاريًخا الهواء طواحني تشغيل يف الرياح الستخدام فإن املاء، طاقة مع الحال هي كما
توفر التي الكهرباء، بتوليد املرتبطة املتطورة اآللية التكنولوجيا فهو الجديد أما طويًال.
برسعة كثريًا تتأثر الهواء طاحونة من ع تُجمَّ التي والطاقة للطاقة. كفاءة أكثر تجميًعا
إىل سيؤدي النصف إىل الرسعة انخفاض إن أْي الرسعة؛ مربع مع (فتختلف الرياح
يف الهواء طواحني وضع الرضوري من لذلك ونتيجة الربع)؛ إىل املجمعة الطاقة خفض
-5 الشكل يف موضح هو وكما القوية. الرياح عليها تهب أن املعتاد من التي املواقع
عىل وكذلك البالد، وغرب وشمال وسط يف هي املتحدة الواليات يف املفضلة املواقع ،3
الرياح رسعات تختلف وكذلك الهادئ.15 املحيط وسواحل األطليس املحيط سواحل طول
أدنى إىل وتهبط الصيف يف عادة ذروتها فتبلغ السنة؛ وفصل اليوم يف الوقت باختالف
بسيط جزء سوى الرياح مزارع تولِّد ال لذلك، ونتيجة الشتاء؛ فصل منتصف يف مستًوى
املرء أن الواقع يف يعني وهذا الثلث، حوايل اإلنتاج يكون ما وعادة املقدرة، قدرتها من
مصادر مع للتكامل يخطِّط أن يجب ولكن وحدها، الرياح طاقة عىل يعتمد أن يمكن ال

عليها. االعتماد يمكن أخرى
تبلغ تراكمية قدرة املتحدة الواليات يف املوجودة الرياح ملزارع كان ٢٠٠٧ عام يف
ثم ،٢٠٠٨ عام يف جيجاواط ٢٥ إىل القدرة هذه زيدت وقد الطاقة، من جيجاواط ١٨ نحو
الخصومات من بمساعدة ،٢٠٠٩ عام نهاية بحلول جيجاواط ٣٥ إىل أخرى مرة زيدت
يأتي بأن تقيض التي الواليات قوانني عن فضًال االستثمار، وحوافز الفيدرالية الرضيبية
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تصنيف ا�توسط السنوي لطاقة الرياح يف الواليات ا�تحدة

تصنيف الطاقة
(كثافة اللون)

متوسط رسعة الرياح
مرت/ثانية عىل ارتفاع ٥٠ مرتًا

قدرة ا�ورد

هامشية
مقبولة
جيدة

ا جيدة جد0
ممتازة
فائقة

وزارة (املصدر: مرتًا ٥٠ ارتفاع عىل املتحدة الواليات يف الرياح طاقة موارد :3-5 شكل
الواليات يف الرياح طاقة موارد أطلس املتجددة، للطاقة الوطني املخترب األمريكية، الطاقة

املتحدة).

للتوسعات خطط ُوِضعت وقد املتجددة.16 الطاقة مصادر من املحلية الطاقة من جزء
القدرة يف األمريكي النمو نمط ويظهر البحرية، املواقع يف أو الرب يف سواء الكبرية،

17.١٩٨١–٢٠٠٨ السنوات عن 4-5 الشكل يف املصدر هذا من التوليدية
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وزارة (املصدر: املتحدة الواليات يف الرياح من الكهرباء توليد قدرة نمو :4-5 شكل
والوقود والكهربائية النووية والطاقة الفحم مكتب الطاقة، معلومات إدارة األمريكية، الطاقة

البديل).

املوافقة وتمت الرياح، طاقة من جيجاواط ٢٫٥ حوايل حاليٍّا املتحدة اململكة يف يوجد
٢٢ قدرها إضافية زيادة واقرتحت بعُد، تُدمج لم ولكن إضافية جيجاواط ٨٫٥ عىل
لهذه وفًقا األمور سارت واذا جديد. رياح توربني آالف ٧ تركيب طريق عن جيجاواط
٧٥ ال إىل للغاية كبرية إضافة وهي جيجاواط، ٣٣ اإلجمالية قدرتها تكون سوف الخطة،
والطاقة النووية والطاقة والغاز الفحم من املتحدة اململكة يف حاليٍّا املوجودة جيجاواط
من احتياجاتها من ٪٢٠ إنتاج هو األوروبية املفوضية َوضعته الذي الهدف وكان املائية.
الهدف. لهذا بالفعل الدنمارك ووصلت ،٢٠٢٠ عام بحلول متجددة مصادر من الكهرباء
بهدف الخرضاء التقنيات يف ضخمة استثمارات ضخ يف الصني بدأت ،٢٠٠٦ عام ومنذ
الطاقة ومصادر الشمسية والطاقة الرياح من الطاقة توليد يف كبرية لزيادة الوصول

18.٢٠٢٠ عام بحلول األخرى املتجددة
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واألمواج والجزر املد من الطاقة (4)

يف مبكر وقت يف الجد19 محمل عىل املحيط أمواج من الكهربائية الطاقة تجميع َح اقُرتِ
ولم دائًما متاًحا املصدر كان كاآلتي: بسهولة النتيجة تلخيص يمكن ولكن ،١٩٧٤ عام
التوفري يربرها ال لدرجٍة للغاية كبرية تُعتَرب ما دائًما كانت االستثمارات ألن قطُّ يُستخَدم
االحرتار خطر وظهور الطاقة تكاليف ارتفاع مع اليوم الصورة تتغري الطاقة. مجال يف
يف الكهربائية الطاقة أبحاث معهد إليه توصل ما وجيكوب20 سكراجز أورد العاملي.
تماثل املتحدة الواليات يف املحيطات أمواج يف الكامنة الطاقة أن حول املتحدة الواليات
الكربون صندوق تقدير أيًضا وأوَرَدا التقليدية، املائية الطاقة من حاليٍّا املولدة الطاقة
من ٪١٤ حوايل تبلغ اقتصاديٍّا املجديَة البحرية املوارد بأن يفيد الذي املتحدة اململكة يف

الحايل. املحيل الطلب
املوجات ترددات عن املرء يبحث البحر، من الطاقة الستخراج املناسبة املواقع إليجاد
الشواطئ عن مفضلة العميقة املياه أن يعني وهذا السعة. عالية واملوجات املنخفضة
تتشكل للرشق. املواجهة الشواطئ من أفضل تكون ما عادة الغربية والشواطئ الضحلة،
من األقل األعماق ففي الشاطئ؛ من تقرتب بينما طاقتها وتتبدد العميقة املياه يف املوجات
العميقة. املياه يف املوجة تحملها كانت التي الطاقة ثلث من أقل الطاقة تكون مرتًا ٢٠
٢٫٢٥ بنحو قدرتها (تقدر الربتغال سواحل قبالة تجهيزات توجد كانت ٢٠٠٩ عام يف
اآلن حتى يوجد وال ميجاواط)، ٢) وأوريجون ميجاواط)، ١٫٤) وإسبانيا ميجاواط)،
تقنيات وتستخدم صغريٌة املختلفة االختبار ووحداُت تصميم، أفضل بشأن اتفاق أيُّ
معني، موجي تردد مع شكل بأفضل للعمل تُضبَط ما وعادة مختلفة، هندسية وأنظمة
وضع ويلزم الرتددات، من مجموعة عىل عشوائيٍّا سلوًكا تُظِهر الحقيقية املوجات ولكن

بأكمله. النظام لتحسني وثيقة ومراقبة إحصائية توقعات
عنها تختلف فإنها املائية، الطاقة من أشكاًال تمثِّل واألمواج والجزر املد أن مع
من الوحيد الشكل هي والجزر املد طاقة أن يف أحدها ويتمثَّل عديدة؛ مهمة اختالفات
األرض كوكب وحركة األرض، حول القمر حركة من مباَرشًة تُستَمد التي الطاقة أشكال
تغريِّ والتي الجاذبية، يف تغريات تنتج النسبية الحركات وهذه الشمس. حول مداره يف
التذبذبات حجم ويعتمد والجزر. باملد إليها نشري التي املياه مستوياِت دوري نحو عىل
كوكبنا، إىل بالنسبة والشمس القمر مواقع تغري عىل معني موقع أيِّ يف والجزر املد يف

البحر. قاع وشكل القاري، الجرف وانحدار الساحل، خط شكل عىل يعتمد وكذلك
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املد طاقة فإن الطاقة، لتوليد الظاهرة هذه يستخدم والجزر املد طاقة مولِّد ألن
بشدة تختلف فإنها ذلك، مع عمليٍّا. تنضب وال كبرية بدرجة بها التنبؤ يمكن والجزر
يف الوضع مع والجزر املد طاقة مولِّد اختيار ينبغي إذ واملوقع؛ الجغرافيا باختالف
عند يوضع ما وعادة والجزر، للمد الحالية الرسعة أو املياه منسوب ارتفاع االعتبار
يُطَلق املستخدمة املنشآت أنواع وأحد األرضية. الكتل بني أو الخلجان أو األنهار مصبات
املاء فيحجز والجزر؛ املد مصب عرب مبني سد جوهره يف وهو صناعي»، «حاجز عليه
عند توربينات خالل من املخزنة املياه إمدادات ويطلق الكامنة، طاقته أجل من لتخزينه
وهي — ميجاواط ٢٤٠ بطاقة كبرية وجزر مد طاقة محطة وتعمل الطاقة. إىل الحاجة
بريطانيا، ويف .١٩٦٦ عام منذ بفرنسا الرانس بنهر — العالم يف صناعي حاجز أكرب
٢٠٢٨ عام بحلول جيجاواط ٢ بقدرة ضخم صناعي حاجز يستفيد أن املخطط من
مليار ٢٩ املقدرة املالية التكلفة وتبلغ سيفرن، نهر عىل مرتًا ١٥ البالغة املد موجات من
الصيانة، تكاليف من األدنى الحد مع األجل طويلة عائدات يقدم أن املتوقع ومن دوالر،
مصب أيِّ غلُق ذلك، ومع سنويٍّا. الفحم من طن مليون ١٩ عىل يزيد ملا متوقًعا وتوفريًا
يغريِّ ما كبري، سد أيِّ عند تحدث التي لتلك مماثلة بالغة بيئية آثار له يكون أن يمكن
املاء من الحركية الطاقة لتجميع بديل أسلوب ويوجد باملنطقة. والنباتية البحرية الحياة
التوربنُي ذلك أمثلِة أحد املتحرك، التيار أمام مبارشة التوربينات وضع خالل من املتحرك
والذي ميجاواط، ١٫٢ بقدرة الشمالية بأيرلندا سرتانجفورد خليج يف ٢٠٠٨ عام يف املنشأ

العالم. يف والجزر للمد توربني أكرب بأنه يُوَصف
عليها؛ باالعتماد يتعلق فيما أخرى مرة واألمواج املد بني التمييز عىل التأكيد ينبغي
يعتمد وطويلة، قصرية زمنية فرتات مدى عىل باملد التنبؤ يمكن حني يف ألنه وذلك
الطاقة تعاني سوف لذلك، ونتيجة لها. املحركة الرياح عىل كبرية درجة إىل املوجة عمل
من املستمدة الطاقة تعانيه الذي نفسه االنتظام عدم من األمواج حركة من املستمدة

الرياح. توربينات خالل

الشمسية املبارشللطاقة االستخدام (5)

مبارش نحو عىل — تستخدم املتجددة الطاقات كل أن نقطة عىل سابًقا وأكدنا أوضحنا
بفعل الرياح تتكون ثَم ومن أصليٍّا، مصدًرا باعتباره الشميس اإلشعاَع — مبارش غري أو
التي والثلوج، األمطار وتتكون متساوية. غري بطريقة الهواء تسخني خالل من الشمس
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سابًقا املتبخر املاء ليتكثف الكفاية فيه بما الهواء يربد عندما األنهار، جميع إىل تتدفق
املبارش االستخدام بذلك نعني فإننا الشمسية، الطاقة عن نتحدث عندما ولكن ويرتسب.

األمواج. أو الرياح طريق عن املبارش غري االستخدام وليس الشمس، ألشعة
يمكن (١) التحولني: هذين أحد خالل من الشمس ألشعة املبارش االستخدام يحدث
أو (٢) ناقًال، يكون ألن مخصص سائل أيِّ يف الحرارة لتوليد الشمس أشعة استخدام
ويتحقق مبارشة. كهرباء إىل الطاقة تحول فولتضوئية خاليا يف اإلشعاع امتصاص يمكن
الضوء لتمتص خصوًصا مصممة سيليكون خاليا بواسطة كهرباء إىل املبارش التحويل
عىل تعتمد للسيليكون أرخص بدائل إنتاج عىل العمل يجب ولكن كهربائيٍّا، تياًرا وتنتج
املزيد لرتكيز عاكسات الستخدام أساليب وكذلك الكادميوم، تيلوريد من رقيقة رشائح

أصغر. أشعة جامع مساحة يف الشمس ضوء من
سائل تسخني طريق عن الشمسية الطاقة تُجمع ما عادة السكني، االستخدام يف
للتدفئة أنابيب خالل من ذلك بعد تمر التي الساخنة املياه هو الناقل ويكون متحرك،
التسخني استخدام يمكنها التي الصناعية التطبيقات أجل ومن االستحمام. أو الداخلية
البخار لتوليد طاقته يطلق منصهًرا ملًحا يكون أن للسائل يمكن بكفاءة، الحرارة العايل
أجل من مركِّزة مرايا استخدام اقُرتح الحالة هذه ويف الطاقة. لتوليد يُستخَدم الذي

مركزي. مستقِبل اتجاه يف تنعكس التي الشمس، أشعة لجمع أوسع مساحة تغطية
تحفيزية سياسات الحكومات طرحت املجال، هذا يف والتطوير البحث لتشجيع
من جزء اسرتداد عىل تعمل رضيبية مزايا الحوافز هذه وتشمل الفولتضوئية، للخاليا
تُلِزمها املرافق عىل قيود فرض إىل إضافة النظم، وتركيب لبناء الالزمة االستثمارات
نيو والية يف مرفق أكرب أَعلن لذلك، واستجابة املنتجني. من الفولتضوئية الكهرباء برشاء
الخاليا عىل املعتمدة الجمع أجهزة من ميجاواط ٨٠ لتثبيت خطة ٢٠٠٩ عام يف جرييس
الحكومات طرحت وفلوريدا، وكاليفورنيا أملانيا ويف سنوات.21 ٤ مدى عىل الفولتضوئية
الكهرباء سعر تحدد التي املتجددة»، الطاقة إلمدادات التفضيلية «التعريفة عليه يُطَلق ما
بحلول أنه إىل التقديرات وتشري السائد،22 السوق سعر من أعىل بسعر املرافق إىل امَلبيعة
الفولتضوئية الخاليا من التوليدية القدرة من ٪٩٠ حوايل سيصبح ٢٠٠٨ عام نهاية
تعزيز هو الحكومي الدعم هذا من السيايس الغرض الكهربية. املرافق بشبكة مربوطة
ليست صناعة يف والنمو البدء وتسهيل املحيل الطاقة قطاع يف االستقاللية من أكرب قدر
التأثري رؤية ويمكن الالزمة. الحجم اقتصاديات إىل تصل حتى للمنافسة بعُد مستعدة
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دوالًرا ٢٥ إىل تصل كانت الفولتضوئية الخاليا تكلفة أن تذكُّر خالل من للحجم الفوري
حوايل السيليكون لوحات لوحدات الحالية التكاليف سعر ويبلغ .١٩٧٩ عام يف واط لكلِّ
عام يف الرتكيب رسوم إضافة مع واط لكلِّ دوالرات ٦٫٤ إىل وتزيد واط، لكلِّ دوالرات ٥
جديًدا شمسية طاقة نظام أن ذُِكر النموذجية،23 األرقام ببعض ولالستشهاد .٢٠٠٩
ما وهو دوالر، ألف ٥٣٦ كلَّف فيالدلفيا يف مصنع سطح عىل مركَّبًا كيلوواط ٨٠ بقدرة
والحكومية، الفيدرالية والحسومات املنح بعد ولكن واط، لكلِّ دوالرات ٦٫٧ تكلفة يناظر
ذلك يف (بما الصافية التكلفة انخفَضِت اإلهالك، عىل الرضيبية الخصومات جانب إىل
٢٫٤ تبلغ تركيب تكلفة يعطي ما وهو دوالر، ألف ١٩٥ إىل الجديد) السقف تكلفة
من ٪٤٣ نسبة أن إىل نيميت24 جريج أجراها مقارنة دراسة وخلصت واط. لكلِّ دوالر
اقتصاديات إىل فيها الفضل يعود ١٩٧٩ عام منذ عاًما ٢٢ يف التكلفة يف االنخفاض

والتطوير. البحث مجال يف التقدُّم إىل االنخفاض من أخرى ٪٣٥ وعزا الحجم.
الشمسية الخاليا يف األشعة جمع كفاءة ن تُحسِّ أن يمكن التي التصميمات أحد
الجامع ألن التكلفة؛ من يقلل هذا أكرب. مساحة عىل اإلشعاع اللتقاط عواكس يَستخدم
ِسعر يبلُغ حني ويف الشمسية. الخاليا من لحجمه املعادلة املساحة من تكلفة أقل العاكس
نظام فإن واط، لكلِّ دوالرات ٦٫٤ حوايل الرتكيب رسوم مع السيليكون لوحات وحدات
التي التقديرات وتَُعدُّ واط. لكلِّ دوالرات ٣ حوايل إىل السعر يخفض العاكسة الجامعات
عندما أنه يتوقعون إذ واضح؛ نحو عىل للغاية متفائلًة املجال25 هذا يف العاملون يعدها
ستكون الفولتضوئية الخاليا تستخدم التي املحطات فإن التصنيع، تكاليف تنخفض
حتى ،٢٠١٤ عام بحلول القياسية بالطرق الكهرباء توليد طرق مع املنافسة عىل قادرة
االستثمار. عىل رضيبي كخصم ٪٣٠ البالغة الحالية األمريكية الفيدرالية الحوافز دون
الرتاكمية القدرة إجمايل أن إىل اإلشارة تجدر سياقها يف التقديرات هذه لوضع ذلك، ومع
،٢٠٠٩ عام يف جيجاواط ١٥ نحو كان الفولتضوئية الخاليا إلنتاج العالم مستوى عىل
ذاك من اعتباًرا أنه يعني وهذا املتحدة، الواليات يف ٪١٠ وحوايل أملانيا يف نصفها كان
القدرة من ٪٠٫٥ من أقل يبلغ بامليجاواط الفولتضوئية الخاليا قدرة إجمايل فإن التاريخ

الكهرباء. توليد ملنشآت العاملية
جديدة عالية تقنية ذات أجهزة تدخل عندما األحيان من كثري يف الحال هي كما
ا جدٍّ مرتفعة تزال ال الفولتضوئية الخاليا الستخدام التحول تكلفة فإن السوق، يف
بُْعًدا بعيدة املواقع فيها تكون خاصة حاالت عدا فيما التقليدية، البدائل مع للمنافسة
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فيها وترتفع بوفرة الشمس أشعة فيها تتوافر التي املناطق يف أو اإلمداد، شبكة عن كبريًا
من هاواي. أو اليابان أو كاليفورنيا والية من أجزاء يف الحال هي كما الكهرباء تكاليف
النظيف الفحم مع تنافسية الشمسية الحرارية الطاقة توليد تكلفة تُعتَرب أخرى، ناحية
من املقارنة أرقام وتِرد الصغرية. للمنشآت النووية الطاقة من تكلفة وأقل عزل) (دون
الكهرباء لتوليد البدائل هذه من كلٍّ حول للبحوث الوطني للمجلس األخري26 التقرير
الساعة يف مستخَدم كيلوواط لكلِّ الطاقة تكاليف القوائم تشمل حيث 5-2؛ الجدول يف
يمثِّل أن املستغرب من ليس فإنه األرقام، هذه إىل وبالنظر .( ساعيٍّ (سنت/كيلوواط
والطاقة ،٪٢١ الطبيعي والغاز املتحدة، الواليات كهرباء توليد من ٪٤٩ الفحم حرُق

.٪٢٠ النووية
.٢٠٠٥ عام يف املتحدة الواليات يف الكهرباء تكاليف :2-5 جدول

ساعي سنت/كيلوواط املصدر

٤ التقليدي الفحم
٧ عزل) دون (من النظيف» «الفحم
١١ النووية الطاقة
٨ الشمسية الحرارية الطاقة
٢٤< الشمسية الفولتضوئية الطاقة

يضع آخر اعتبار هناك يظل للحظة، والتكاليف االقتصاد مسائل كل تجاهل عند
بديًال بوصفها وضوًحا أكثر منظور يف الفولتضوئية الخاليا مصادر عن الناتجة الطاقة
السطح مساحة من كم نسأل: أن ينبغي الكهرباء. لتوليد الحالية الطاقة ملصادر محتمًال
الكهربائية الطاقة من مفيدة كمية عىل للحصول السيليكون بخاليا تغطيتها إىل سنحتاج
السحب وغطاء االنعكاس االعتبار يف بالوضع الفولتضوئية؟ الخاليا عرب الشمس من
تبلغ كوكبنا سطح إىل تصل التي الطاقة فإن السنة، خالل التقلبات من والكثري والطقس
للخاليا التحويل أن نتوقع وربما (واط/م٢)، مربع مرت لكلِّ واط ٢٠٠ حوايل املتوسط يف
كهرباء. شكل يف واط/م٢ ٢٠ ويوفر ٪١٠ بنسبة فاعًال سيكون الحالية الفولتضوئية

املتحدة للواليات يمكن ٢٠٥٠ عام بحلول أنه الحديثة27 التقديرات أحد يتوقع
استهالك إجمايل من ٪٦٩ إلنتاج القائمة الفولتضوئية الخاليا تكنولوجيا استخدام
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رضورة تتضح األرقام هذه لنسبة بسيط وبحساب ميجاواط. ألف ٧٠٠ أْي الكهرباء؛
االعتبار يف وبالوضع مربع. ميل ألف ١٤ حوايل أو مربع مرت تريليون ٣٥ مساحة وجود
املساعدة اإلضافية للمعدات املساحة وتوفري الفولتضوئية الخاليا وحدات بني املسافة
يضاعف أن للمرء يمكن املجاورة، الكهرباء وناقالت وموصالت الخدمة ومركبات
٪٢٣ مساحة يعادل ما أْي مربع؛ ميل ألف ٢٨ لتصبح املطلوبة املساحَة بإنصاٍف
تافًها، أمًرا املطلوبة املساحة ليست بالتأكيد مثًال. مكسيكو نيو والية مساحة إجمايل من
مناطق يف األشعة جامعات وضع املمكن من كان إذا العامة الصورة تتحسن ربما لكن
واط/م٢، ٢٠ من أكثر الساقط اإلشعاع ينتج أن ع توقُّ يمكن حيث فقط؛ صحراوية
هذه حدوث وبافرتاض كبرية. زيادة الطاقة تحويل يف الجامعات كفاءة زيدت إذا أو
ملسافات الطاقة نقل تكاليف االعتبار يف الوضع إىل حاجة يف الخطط ستظل التحسينات،

للمستهلكني. طويلة
السطح مساحة من ١٠٠م٢ مثًال يتضمن منزل عىل ذلك من بدًال اهتمامنا ركزنا إذا
من كيلوواط ٢ ينتج أن يمكن واط/م٢ ٢٠ البالغ نفسه الطاقة مقدار فإن املفيدة،
الكهرباء؛ من املتوسط األمريكي للمنزل الشهري الطلب لتلبية يكفي ما أْي الكهرباء؛
ووقت والليل، النهار مدى عىل االستهالك متوسط هو الشهري التقدير هذا ذلك، ومع
يجب عندما الطلب ذروة أوقات يف كافيًا يكون ولن الشمس، وسطوع املطر هطول
متقطعة، املتجددة الطاقة مصادر كل بأخرى أو بطريقة التكميلية. املصادر إىل اللجوء
الطاقة. تخزين خيارات إىل االهتمام سنويل حيث السادس؛ الفصل إىل بنا يؤدي وهذا

النووية الطاقة (6)

اليورانيوم إمدادات إن إذ كامل؛ بشكل متجددة ليست النووية الطاقة أن سابًقا ذكرنا
املزايا بعض النووية للطاقة فإن لتصنيفها، املناسبة الفئة كانت أيٍّا ولكْن محدودة،
ال النووية الطاقة محطات كانت وملا الكهرباء. لتوليد املمكنة السبل بني من الواضحة
الكربون أكسيد ثاني يُنتج ال املحطات هذه تشغيل فإن هيدروكربونيٍّا، وقوًدا تحرق
من ٪٨٠ نحو يأتي فرنسا ففي معروفة؛ تقنية النووية الطاقة ذلك، عىل وعالوة نهائيٍّا.
مائة من أكثر يُنِتج املتحدة الواليات ويف نووية، محطات من املولَّدة الكهرباء إجمايل
الراهن. الوقت يف البالد يف الكهربائية الطاقة من ٪٢٠ من يقرب ما تجاري نووي مفاعل
محطات أيُّ تُبَن لم أو جديدة نووية محطة لبناء طلٌب يُقدَّم لم ذلك، من الرغم وعىل

124



املتجددة الطاقة

هذا يف جديدة تحركات أيِّ غياب وكان عقود. ثالثة من أكثر منذ املتحدة الواليات يف
يف اإلشعاع مخاطر من املخاوف تصاعد عن فضًال البناء، تكاليف لزيادة استجابة الشأن
يف ١٩٨٦ عام وانفجار املتحدة الواليات يف ١٩٧٩ عام مايل ثري جزيرة حادث أعقاب
للنفايات الحايل التخزين إزاء االرتياح عدم تَواصل ذلك، إىل وإضافة بأوكرانيا. تشرينوبل
أنحاء جميع يف منترشة متعددة مواقع يف حاليٍّا يحدث والذي األرض، فوق النووية
األرض تحت واحد موقع يف املواقع بتوحيد اقرتاح لعقود تأجل وقد املتحدة، الواليات
واملعارضة املتغرية األداء وتوقعات الجيولوجية الشكوك بسبب نيفادا، يف يوكا جبل يف
املخاطر، تقييم دراسات عىل دوالر مليارات ١٠ نحو إنفاق بعد واآلن، هناك.28 السياسية
من للتخلص جديدة اسرتاتيجية أن 29٢٠١٠ لعام الفيدرالية امليزانية خطط من يظهر

يوكا. جبل موقع باستخدام السابقة الفكرة محل تحل سوف النووية النفايات
النهضة من فرتة ندخل ربما العاملي، االحرتار بشأن العام القلق تصاعد مع واليوم،
عىل للحصول طلبات النووية التنظيمية اللجنة لدى كان ٢٠٠٨ عام ففي النووية.30
التأخريات ضد وتأمينًا قروض ضمانات الكونجرس َم وقدَّ جديدة، محطة ٣٤ لبناء إذن
أن بسبب للجدل، آخر مصدًرا الضمانات هذه مثل تنفيذ يزال ال ذلك، مع التنظيمية.
ومع املفاعالت.31 بناء يف شائعة كانت املايض يف التكاليف وتجاوزات الطويلة التأخريات
من مغطاة تكون أن يجب الخاص للقطاع خسائر أيَّ فإن الحكومية، الضمانات وجود
بناء بأن االعرتاف يجب للعوائق، التذليل هذا من الرغم وعىل األمريكية. املالية وزارة
حتى البناء إىل التصميم من عديدة سنوات يستغرق الجديدة النووية الطاقة محطات
املدى عىل متوفًرا إصالًحا ليس الحفري الوقود الستخدام كعالج السبيل وهذا االنتهاء،

املتوسط. املدى عىل كهدف صحيح نحو عىل إليه يُنظر أن وينبغي القصري،
عن الصني فأعلنت الخارج، يف النووية القدرة لتوسيع التخطيط يجري كذلك
عام بحلول جيجاواط ٤٠ إىل جيجاواط ٩ قدرة من لالنتقال سنوات ٣ منذ خطط
٧٠ إىل لتهدف املجال هذا يف املتوقع النمو من الحايل الوقت يف الصني وزادت ٢٠٢٠؛
الصينيون َق حقَّ إذا .٢٠٥٠ عام بحلول جيجاواط و٤٠٠ ،٢٠٢٠ عام بحلول جيجاواط
من ٪١٠ نحو إال توفر ال ستظل النووية الطاقة أن يقدِّرون فإنهم ،٢٠٢٠ لعام أهدافهم
خرباء الصني طلبت املجال، بهذا املرتبطة باملخاطر ولعلمها الكهرباء، من احتياجاتهم

التدريب.32 يف واملساعدة فيها العمل أجل من الذرية للطاقة الدولية الوكالة من
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األرضية الحرارية الطاقة (7)

السخونة، شديد عالم يوجد كوكبنا من البرش عليها يعيش التي الرقيقة الطبقة تحت
مستداًما مصدًرا توفريه ويتوقف الحارض. الوقت حتى نشأته وقت من كذلك وكان
املواقع معظم يف ولكنه الهائل، الحراري املخزون هذا إىل الوصول عىل قدرتنا عىل للطاقة
مكسورة، أو رقيقة القرشة فيها تكون التي األماكن ويف عازلة. قرشة بفعل عنا معزول
ما وهذا — الطاقة ع نجمِّ أن يمكننا عموًما، التكتونية الصفائح حدود من بالقرب
الجوفية، الخزانات خالل من الساخن املاء أو البخار تمرير طريق عن — بالفعل نفعله
الكهرباء توليد قدرة كانت التدفئة. لتوفري أو كهرباء مولدات لتشغيل الطاقة واستخدام
التدفئة وبلغت جيجاواط، ١٠ حوايل ٢٠٠٧ عام يف املصدر هذا من العالم أنحاء جميع يف
بمصادر مقاَرنًة للغاية صغريان رقمان وهما إضافية، جيجاواط ٢٨ املقدرة الحرارية

التقليدية. الحفري الوقود
الحدود عن بعيًدا أخرى أماكن يف ومواقع الحرارة من أعمق جيوٍب إىل وللوصول
تبلغ ألعماق عادة واألرض، الصخور من طبقات خالل الحفر الرضوري من التكتونية،
تكاليف ولكن البرتول، إلنتاج التقنيات هذه ُطوِّرت األرض. سطح تحت أميال عدة
حرارة «أنظمة ى يُسمَّ فيما االستثمار وسيصبح املحاوالت، هذه أثنت اآلن حتى الحفر
كلفًة، أكثر األخرى الوقود أنواُع تصبح عندما جاذبيًة أكثر املحفزة» الجيولوجية الطبقات
ثاني من تركيزات توجد الواقع، يف إلحاًحا. أكثَر الكربون أكسيد ثاني انبعاث من والحدُّ
إعادتها يمكن ولكن األرضية، القرشة تحت الساخنة الغازات بعض يف الكربون أكسيد
هذا من املختلفة األشكال أحد ويف منها. خرجت التي نفسها الثقوب إىل أخرى مرة
الحرارة تحبس التي الصخور تكسري بهدف األرض عمق يف املضغوط املاء يُحَقن النهج،
يف مرشوع اضطر املحيطة. املنطقة يف بزالزل العملية هذه ارتبطت ولكن األرض، تحت
وشعر الزلزالية األحداث من آالف عدة ُسجلت عندما التوقف إىل ٢٠٠٦ عام يف سويرسا
٢٠٠٩ عام يف دائم نحو عىل املرشوع وأغلق املياه، حقن من أيام ٦ خالل السكان بها
يف ٢٠٠٩ عام يف مماثل مرشوع أثار وقد سويرسية.33 حكومية دراسة لقرارات استجابة
من أكثر إىل للحفر مصمًما كان ألنه السكان؛ بني الزالزل من املخاوَف كاليفورنيا34 والية
تسببت وأملانيا، نيوزيلندا مثل أخرى، أماكن ويف األرض. سطح تحت (٣٫٢كم) ميل ٢

الحدودية. األرايض هبوط يف األرضية الحرارية الطاقة مشاريع
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كبرية األرضية الحرارية الطاقة مزايا فإن التحذيرية، الحكايات هذه من الرغم عىل
فصول وطوال اليوم أوقات جميع يف متوفرة وهي تقريبًا، تنضب ال فاإلمدادات ا؛ جدٍّ
يشء، كل وقبل األويل. للحفر الالزم االستثمار باستثناء منخفضة اإلنتاج وتكلفة السنة،
ينجح أن أمل يوجد يزال وال ، الكيلِّ الدفيئة غازات عبء من بالحد املصدر هذا يَِعُد

سكانيًة. كثافًة األقل املناطق يف العميل التطبيق

الخفية والتكاليف املبارشة غري االنبعاثات (8)

موارد مجلس كان عندما املثال، سبيل عىل دائًما. واضحة ليست تغيري أليِّ الكاملة اآلثار
ما نتائج تتحدد لم البنزين، إىل الكحول إضافة لتقييم مهمة يف كاليفورنيا يف الهواء
بشكل بل الوقود، احرتاق عن مبارشة الناجمة الكربون انبعاثات خالل من إليه لوا توصَّ
أعقب الذي األرايض تحويل من جاءت التي االنبعاثات وهو ثانوي، تأثري خالل من حاسم
التقييم تطلََّب املحاصيل. تخمري عىل الجديد الطلب أوجدها التي االقتصادية الضغوط
وغري الالحقة اآلثار عىل التعرُّف تطلب كما سياقه، يف األمر عىل شاملًة نظرًة الواقعي
نحو مقرتحة خطوة لكلِّ مماثل تقييم إجراء ويلزم للكربون. العام التوازن عىل املبارشة

املناخ. يف التحكم
النووية.35 بالطاقة يتعلق فيما الصدد هذا يف خاصة حساسية ذات نقطة أُِثريت
وأن اإلطالق، عىل الكربون أكسيد ثاني يُنتج ال النووي املفاعل أن يبدو األوىل، للوهلة
لتشغيل يُستخَدم بخار شكل يف «نظيفة» طاقة سوى يُنتج ال اليورانيوم انشطار
للعملية األدق بالفحص ندرك أن يجب ذلك، مع الكهرباء. تتولد ثَم ومن توربينات؛
بد ال أوًال الطاقة؛ من مدخالت من يخلو ال البلوتونيوم و/أو اليورانيوم إنتاج أن بأكملها
٢٣٥ اليورانيوم نظري تركيز يجب ثم بالحفر، مصدره من اليورانيوم خام استخراج من
الرسعة، العالية املركزي الطرد أجهزة باستخدام ثم البداية، يف الغازي االنتشار عرب
قلب يف إلدخالها مناسبة وقود وقضبان أكسيد كريات إىل اليورانيوم تحويل يجب وأخريًا
الحاالت بعض ويف الطاقة، من مدخالت الخطوات هذه من خطوة كل تتطلب املفاعل.
الوقود بحرق املولدة الكهرباء تُستخَدم أخرى خطوات ويف الحفري، الوقود يُستخدم
الجوي، الغالف يف الكربون أكسيد ثاني إطالق هو بالتأكيد املبارش والتأثري الحفري.
يف اليورانيوم باستخدام ارتباطه بسبب ربما عموًما، يوثق لم االنبعاثات هذه حجم ولكن
كالديكوت هيلني أشارت تقديرها. السهل من ليس فإنه لذلك ونتيجة األسلحة؛ تصنيع
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تنتجه الذي الكربون أكسيد ثاني ثلث يُنتج النووية الطاقة من الكهرباء توليد أن إىل
سوف أنه من حذرت ذلك، ومع الطبيعي. الغاز تحرق الحجم يف مماثلة تقليدية محطة
تنخفض الذي الوقت يف املستقبل يف الحفري الوقود من أكرب نسبة إىل حاجة هناك تظل

املتوفرة. اليورانيوم خامات جودة فيه
اليورانيوم استعادة إمكانية من املجال هذا يف آَخر شك موضع يظهر ذلك، مع
بروتوكول من جزءًا ذلك يكن لم اآلن وحتى املستنفد. الوقود معالجة إعادة خالل من
فرنسا. سيما ال أخرى، دول يف يحدث أنه مع املتحدة، الواليات يف النووية املحطات
اليورانيوم تكلفة ترتفع عندما متزايد نحو عىل جذَّابة تلك املعالجة إعادة تصبح وسوف
استثماًرا أيًضا يتطلَّب الكيميائية االستعادة من النمط هذا بالطبع ولكن حديثًا، ى امُلنقَّ
التكلفة فإن األخرى، الطبيعية املوارد مع الحال هي كما ذلك، عىل عالوة للطاقة.
جدوى ذات إضافية كميات استعادة تصبح العكس، وعىل التوافر. سهولة عىل تعتمد
أكسيد احتياطيات حول بيانات الطاقة وزارة ونرشت األسعار. ترتفع عندما اقتصادية
التكاليف من لكلٍّ واملتوقعة واملقدرة املؤكدة االحتياطيات 5-5 الشكل ويبنيِّ اليورانيوم،36
قد اليورانيوم أكسيد سعر أن إىل اإلشارة تجدر مرجعية، وكنقطة الواحد. للرطل الثالثة
٤٣ البالغ األقىص الحد إىل دوالرات ١٠ البالغ األدنى الحد من ١٩٨١ عام منذ اختلف

الواحد. للرطل دوالًرا
تكاليف أو بناء تكاليف صورة يف مبارشة التغيري تنفيذ تكاليف عن دائًما يُعربَّ ال
أو للزراعة الري مياه عىل الطلب يف زيادة يتطلَّب تغيري أيُّ املثال، سبيل فعىل تشغيل.
حسب املياه. إمدادات مشكالت مع التعامل عليه سيكون الطاقة، لتوليد التربيد مياه
لو حتى كبرية وتكاليف املياه يف نقص إىل يؤدي أن الطلب يف الكبري للنمو يمكن املوقع،
سريفيس37 إف روبرت وأورد بسيطة. نقدية بمصطلحات مبارشة بصورة عنها يُعربَّ لم
٩٨ يتطلب الذرة تخمري عملية خالل من الكحول من جالون إنتاج بأن تفيد دراسات
جالون مليار ٢ إىل الري حاجة زيادة إىل يُرتَجم وهذا املتوسط، يف الري مياه من جالونًا
لتلبية كافية محاصيل إنتاج املتحدة الواليات مزارع أرادت إذا الواحد، اليوم يف األقل عىل
الكونجرس. من عليها املنصوص األخرى املتقدمة الحيوي الوقود وأنواع الكحول إنتاج
توليد لوسائل املياه احتياجات مع مقارنتها يمكن فإنه سياق، يف األرقام هذه ولتوضيح
إنتاج عملية يف الري يتطلب نفسها، الطاقة كمية إنتاج أجل فمن تقليدية: األكثر الطاقة
تعمل للطاقة محطة تتطلبها التي املياه من ِمثًال ٣٠ عن يقل ال ما الذرة من اإليثانول

الطبيعي. بالغاز
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السادس الفصل

الطاقة ختزين

يف سمة كانت مقلقة مالحظة ظهرت املتجددة للطاقة املحتملة للمصادر دراستنا يف
نصف فألن متقطعة. املصادر كانت والجزر: املد طاقة باستثناء تقريبًا، البدائل جميع
كانت لو حتى حينها تحصد شمسية طاقة توجد فال اليوم، لنصف ظالم يف يكون العالم
األيام يف النهار ساعات خالل أيًضا ملموًسا الطاقة انقطاع وسيكون صافية، السماء
رسعة تقل عندما تماًما تنقطع أو الرياح طاقة ستنخفض وباملثل، الغائمة. أو املمطرة
كبرية ملسافات الطاقة نقل يف يتمثَّل النقص هذا عالج سبل أحد كبري. نحو عىل الرياح
هذه ولكن إليها، تحتاج التي العالم من األجزاء تلك إىل فيها تتوفر التي األماكن من
املواقع بعض يف الالزمة االستثمارات إن باهظة. ليست النقل تكاليف أن تفرتض الفكرة
للميل دوالر ماليني ٥ إىل تصل أن يمكن الكهرباء لنقل الكهرباء وخطوط األبراج لرتكيب
الشمسية الطاقة أجهزة أو الهواء لطواحني العميل التقييم يف ضخمة تكلفة وهي الواحد،
الكافيتان. والرياح الشمس تتوافر حيث السكانية املراكز عن بعيًدا تُوَضع أن يجب التي
الطاقة مصادر عىل املتزايد االعتماد تبني عن تنشأ أخرى قيود هناك تزال ال
عندما دائًما ليس ولكن محددة، أوقات يف لالستخدام القابلة الطاقة تُطلب أوًال: املتجددة.
االستفادة يمكن تكميلية مصادر من ذروته يف االستخدام هذا إمداد ويجب متوفرة، تكون
يكون لدينا الطاقة استخدام من كثريًا أن إىل اإلشارة تجدر ثانيًا: قصري. وقت يف منها
األسواق هذه ستتطلب املنظور املستقبل ويف والسفن، والطائرات والقطارات للسيارات
املتجددة. الطاقة مصادر من مبارشة توفريه وليس سائل شكل يف عادة متنقًال، وقوًدا
مخزَّنًة، بالطاقة لالحتفاظ ملحة حاجة توجد واحد: اتجاه إىل االعتبارات هذه كل وتشري
الطلب ذروة وتلبية املصدر تقطُّع قيود عىل يتغلب أن شأنه من مؤقت محبس يف إلبقائها
مثل نقلها يمكن مخزون إىل املحولة الطاقة كانت إذا ذلك، عىل وعالوة النقل. ومتطلبات
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الكهرباء خطوط عىل ض املخفَّ الحمل فإن الذروة، غري أوقات خالل الكهربائية الطاقة
تكاليف يف لذلك ُمصاحب توفري وتحقيق أقل نقل بقدرة سيسمح الذروة أوقات خالل

االستثمار.
من العديد إن الطاقة. خزانات من متنوعة مجموعة الفصل هذا يف نتناول سوف
يف نرغب التي الطاقة كانت مهما إنه أْي كيميائية؛ أشكال يف تأتي التخزين بدائل
يف منها الطاقة استخراج يمكن كيميائية مواد لتكوين تستخدم سوف فإنها تخزينها،
وقود، خلية أو بطارية من كهرباء شكل يف املستعادة الطاقة تظهر وربما الحق. وقت
أجل ومن غازي. أو سائل وقود احرتاق من حرارة شكل يف عليها الحصول يمكن أو
إنشاء طريق عن إما كامنة، طاقة شكل يف الطاقة تخزين املفيد من األغراض، بعض
مضغوط، هواء شكل يف الطاقة تخزين طريق عن أو مرتفع، مكان يف كبري مياه خزان
أخرى آالت أو توربينات تشغيل خالل من املخزنة الطاقة ستستخرج الحالتني كلتا ويف
حرارية طاقة شكل يف التخزين نتناول سوف الفصل، هذا يف والحًقا مبارشة. فائدة ذات
االقرتاحات ولكن للحرارة، ناقل أيِّ عن عبارة السائل يكون أن يمكن ساخن. سائل يف
الدراسة نستكمل سوف فإننا وأخريًا، املنصهر. امللح أو املاء تسخني هي عادة املطروحة
التي املوازنة) دوالب (أو الحدافة وهو آَخر، بديل جهاز إىل إشارة بإضافة الفصل هذا يف

حركية. طاقة شكل يف الطاقة لتخزين استخدامها يمكن

الوقود وخاليا البطاريات (1)

الطاقة وتوفري السيارات لتشغيل تُستخَدم إذ اليومي؛ االستخدام يف مألوفة البطاريات
يف وتُستخَدم والهواتف، الكمبيوتر وأجهزة اليد وساعات واأللعاب اليدوية للمصابيح
كيميائية أجهزة عن عبارة والبطاريات والنقل. املنزلية التطبيقات من يحىص ال عدد
تنفد عندما إال فيها التخزين حدود يف نفكر ال عادة ولكننا الكهربائية، الطاقة تخزن
من التخلص الشائع من اليدوية، واملصابيح الساعات يف الصغري، النطاق فعىل طاقتها.
هذه من أحيانًا نستفيد ألننا ينجح وهذا شحنتها، تفقد عندما واستبدالها البطارية
صغريًا الطاقة سحب معدل فيها يكون التي الفرتة وهي لسنوات، الصغرية البطاريات
التي البطاريات من الكثري يوجد أخرى، ناحية من بالكامل. املشحونة بقدرتها مقاَرنًة
— الحال هي كما العملية، الخدمة تقديم أجل من دورية بصورة شحنها إعادة يجب
املحمولة، والحواسيب املحمولة الراديو وأجهزة املحمولة الهواتف مع — املثال سبيل عىل
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تلقائيٍّا شحنها يعاد والتي السيارات يف املعروفة الحمضية الرصاص بطاريات مع وكذلك
السيارة. السائق يقود عندما

(القطب وكاثود املوجب) (القطب أنود قطبني؛ وجود يف البطاريات جميع تشرتك
وكذلك والكاثود، لألنود مختلفة كيميائية مواد استخدام يف تختلف ولكنها السالب)،
وهي خصائصها، لها مجموعة وكل القطبني. بني الشحنات نقل عىل يعمل الذي للموصل
املفيد من فإنه النقطة هذه ولتوضيح معينة، تطبيقات يف محددة مزايا توفري عىل قادرة
للسيارات كبطاريات مرشحة باعتبارها ُدرست التي املواد من مجموعة عىل نظرة إلقاء
وحجم لوزن الالزمة والتصنيع املواد تكاليف إىل وإضافة الهجينة. والسيارات الكهربائية
نطاق أخرى: أساسية متطلبات ثالثة توجد حملها، يمكن التي البطاريات من معينني
كاٍف ترسيع عىل والقدرة البطارية، شحن إعادة مرات بني التنقل مسافات من مقبول
الشحن وإعادة والتفريغ الشحن دورات من مقبول وعدد لذلك، الحاجة عند للسيارة
تصميمية مواصفات إىل التوقعات هذه وترجمة الفائدة. عديمة البطارية تصبح أن قبل
ميل ٣٠٠ حوايل شحن عمليتَي كل بني املقطوعة املسافة تكون أن (١) يتطلب: سوف
واط ١٥٠ حوايل توليد عىل قادرة املثبتة البطارية تكون أن و(٢) األقل، عىل (٤٨٠كم)
مما مرة ألف من أكرب الشحن دورات عدد يكون أن و(٣) الوزن، من كيلوجرام لكلِّ

األقل. عىل سنوات ٥ البطارية عمر يجعل أن يمكن
كانت التي البطاريات من أنواع لخمسة 1-6 الجدول يف الخصائص هذه وتظهر
املألوفة املعيارية الحمضية الرصاص بطارية وتَُعدُّ السيارات. يف لالستخدام مرشحة
دورات بعدد نقبل وربما بالتسارع، يتعلق فيما مقبولة فهي جيدة؛ انطالق نقطة
سيارة يف مقبولة تكون ولن تنتجها، التي الطاقة مقابل يف للغاية ثقيلة لكنها الشحن،
٢١٠) ميًال ١٣٠ نحو بعد شحنها إعادة إىل ستحتاج ألنها فقط؛ بالكهرباء تعمل
الشحن، دورات من أكرب عدًدا فيتحمل والكادميوم النيكل مزيج أما فقط. كيلومرتات)
والكربيت الصوديوم ملزيج ويمكن املطلوب. املسافات نطاق تقديم يف أيًضا فشل ولكنه
إذا االشتعال لخطر املسبِّبة املواد تحت املادتان تندرج ولكن املطلوبة، باملسافة يفي أن
ليثيوم وبطاريات املعدني النيكل هيدريد بطاريات أما عريض. نحو عىل للهواء تعرََّضتَا
للتسارع؛ معززة بإمكانية وتتمتع الشحن دورات من كبريًا عدًدا كلتاهما فتتحمل أيون
محرك تستخدم التي الهجينة السيارة ملتطلبات جيًدا مرشًحا البطاريات هذه يجعل مما

دوري. نحو عىل بطاريتها شحن إلعادة بنزين
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السيارات. يف استخدامها ح املرشَّ البطاريات :1-6 جدول

دورات عدد
الشحن إعادة

النسبي التسارع
(واط/كجم)

باألميال املقدرة املسافة
الواحدة حنة الشَّ يف

البطارية نوع

٦٥٠ ١٦٥ ١٣٠ الحمضية الرصاص بطارية
١٥٠٠ ١٥٠ ١٨٥ والكادميوم النيكل بطارية
٦٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ والكربيت الصوديوم بطارية
١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ املعدني النيكل هيدريد بطارية

(٢٠٠٩ قبل بريوس (للسيارة
١٢٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠ (للسيارة أيون ليثيوم بطارية

(٢٠١٠ بعد بريوس

مزيج فبطارية البطارية؛ اختيار يف نفسها األهمية لها والحجم الوزن متطلبات
بطارية أو الحمضية الرصاص بطارية من الحجم يف بكثري أصغر املعدني النيكل هيدريد
يف منافسيها. من وزنًا وأخف حجًما أصغر أيون الليثيوم وبطارية والكادميوم، النيكل
بريوس تويوتا سيارة يف التجاري الخياَر املعدني النيكل هيدريد بطارية كانت الواقع،
صغري عدد إلنتاج خطًطا وتويوتا موتورز جنرال وأعلنت األقل، عىل ٢٠٠٩ نماذج حتى

أيون. ليثيوم بطارية عىل ستعتمد ٢٠١٠ عام بعد التجارية امَلْركبات من
السيارات من نوع هو الهجينة، السيارات طاقة موضوع يف مختلف شكل يوجد
تسيري هو هنا والهدف بالكهرباء. ل تُوصَّ التي الهجينة السيارات ى يُسمَّ الكهربائية
للطاقة كمصدر البنزين محرك استخدام وعدم البطارية، خالل من اإلمكان قدر السيارة
عملية. غري الشحن إعادة تكون عندما أو إضافية لطاقة حاجة هناك كانت إذا إال
أقل. الكهرباء تكاليف تكون عندما ليلة كل وربما بانتظام، البطارية ستُشحن عادة،
من اآلالف بعرشات السوق إلمداد خطًطا السيارات صناعة رشكات من العديد وأَعلنت
سيكون هل نرى أن يبقى ولكن القادمة، سنوات الثالث أو السنتني يف السيارات هذه
وتدعي ال. أم امَلركبات لهذه اإلضافية األولية التكاليف لدفع استعداد عىل املستهلكون
أيون، ليثيوم بطارية تستخدم والتي بالكهرباء ل تُوصَّ التي بريوس، سيارتها أن تويوتا
الهجني األداء إىل تتحول أن قبل واحدة بشحنة كيلومرتًا) ٢٣) ميًال ١٤٫٥ مسافة ستقطع

136



الطاقة تخزين

للجالون كيلومرتًا) ٢١٥) ميًال ١٣٤ قطع تويوتا تتوقع االستخدام هذا ويف التقليدي،
البنزين.1 من الواحد

لتشجيع حكومية سياسة وضع أن للبحوث القومي املجلس به قام تحليل يقدر
يصل كبريًا دعًما يتطلَّب سوف بالكهرباء توصل التي الجديدة الهجينة السيارات رشاء
أثمرت ما إذا تماًما الصورة ستتغري بالطبع ولكن الدوالرات،2 من املليارات مئات إىل
طاقة وكثافة منخفضة تكلفة ذات الوزن خفيفة بطاريات عن الحالية البحثية الجهود
ملشاريع الطاقة وكالة بني للتعاون املدى الطويل الهدف هي النتيجة وهذه ا. جدٍّ عالية
اتحاد يف متمثًال الخاص والقطاع األمريكية الطاقة ووزارة إي) (أربا املتقدمة البحوث
يف العمل هذا عليه حصل الذي التمويل وكان األمريكي. السيارات بطاريات صناعة
خصصها التي دوالر مليار ٧٨٧ البالغة التحفيز تدابري حزمة من جزءًا ٢٠٠٩ عام

الكونجرس.
الثمرات نتذكر أن املفيد من وشكوك، آمال من الجهد بهذا يرتبط ما استعراض يف
محرك عىل وأقل البطارية عىل أكرب اعتماد نحو التحول من َجنِْيها ع توقُّ يمكن التي
تتوفر فإنه الطاقة، لتوليد كبرية محطات يف يحدث الكهرباء توليد أن بما أوًال، البنزين.
تسمح املركزية هذه للسيارات. املنابع ماليني مقابل يف العمل أماكن من األقل العدد ميزة
يمكن أماكن وستوفر الدفيئة، لغازات نسبيٍّا إنتاجية األقل الحفري الوقود باستخدام
التقنية هذه أثبتت إذا عزله، أجل من السائلة الغازات من الكربون أكسيد ثاني إزالة فيها
عىل وعالوة النووية. للطاقة ع توسُّ خطط أيِّ مع جيًدا ذلك يتناسب وسوف جدواها،
لدينا النقل احتياجات تلبِّي أن يمكن املتجددة الطاقة تقنيات تولدها كهرباء أيُّ ذلك،
فإن األهمية، من نفسه القدر وعىل الكهربائية؛ الشبكة يف مبارشة إدخالها خالل من

عظيمة. ستكون املستورد النفط عىل االعتماد لتقليل واالقتصادية السياسية املنافع

السائل والوقود الرتكيبي الغاز (2)

وقود إىل األخرى الطاقة أشكال لتحويل — التطبيقات لبعض بالنسبة — نحتاج ال
عىل النقل وسائل أجل من وذلك سائل؛ وقود إىل لتحويلها أيًضا نحتاج ولكن فحسب،
وسوف الراهن، الوقت يف والطائرات للسيارات الوقود هذا إىل نحتاج تحديًدا. أكثر نحو
طريق عن الكحول إنتاج بالفعل ذكرنا األقل. عىل املنظور املستقبل يف إليه بحاجة نظل
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وعيوبه، مزاياه ذكرنا وكذلك الغذائية، غري املحاصيل من غريها أو الذرة أو السكر تخمري
الرتكيبي». «الغاز ى يُسمَّ الغازات من وسيط خليط عىل يقوم بديل نهج إىل اآلن وسننتقل
(CO الكيميائية: (الصيغة الكربون أكسيد أول غاز من خليط هو الرتكيبي الغاز
أو البخار مع كيميائي تفاعل طريق عن إما يَنتج ،(H2 الكيميائية: (الصيغة والهيدروجني
العضوية، املركبات من كبرية مجموعة من عضوي مركب أليِّ الجزئية األكسدة بواسطة
يف املوجودة الهيدروكربونات أو الطبيعي الغاز أو الفحم مثل خام مواد باستخدام وذلك
امليثان كان إذا املثال، سبيل عىل الحيوية. الكتلة عليها نطلق التي النباتية املنتجات أحد
الرتكيبي الغاز يتشكَّل الخام، املادة هو (CH4 الكيميائية: (الصيغة الطبيعي الغاز يف

الجزئية:3 األكسدة تفاعل خالل من

كربون أكسيد أول + هيدروجني ←- أوكسجني + ميثان

التفاعل، لهذا الالزمة الطاقَة الهيدروكربونية املواد مصادر بعض حرق يوفر أن ويمكن
املنبعث. الكربون أكسيد ثاني زيادة ستكون التكلفة ولكن

من سائل وقود أيِّ إىل الرتكيبي الغاز تحويل يمكن الحق كيميائي تفاعل يف
الحرارة ودرجة املحفزة املادة عىل يتوقف وهذا السائل، الوقود من متنوعة مجموعة
عملية هي األمر لذلك املطبقة العمليات أفضل املفاعل. لحوض املختارة الضغط وظروف
وثالثينيات عرشينيات يف اخرتعاها اللذين مخرتَعيْها، باسم يت ُسمِّ التي فيرش-تروبش،
حتى عملية غري فيرش-تروبش طريقة فإن اإلنتاج، تكاليف وبسبب العرشين. القرن
لتغذية الفحم أملانيا استخدمت الثانية العاملية الحرب فخالل خاصة؛ ظروف يف إال اآلن
خالل أفريقيا جنوب ويف األخرى. النفطية املصادر ُقطعت عندما فيرش-تروبش عملية
الطبيعي والغاز الفحم عىل املعتمدة فيرش-تروبش عملية كانت العنرصي، التمييز فرتة
اآلن حتى العملية هذه تكن لم أخرى، ناحية من الديزل. لوقود التجاري إنتاجهم أساس
أصبحت إذا أخرى مرة جذابة تصبح أن ويمكن النفط، عىل املعتمد التصنيع مع تنافسية
الطاقة باستخدام الهيدروجني أُنتج و/أو مهمة طاقة مصادر الغذائية غري املحاصيل

الجوي. الغالف يف الكربون أكسيد ثاني عبء زيادة إىل يؤدي ال نحو عىل املتجددة
الفحم ستستخدم التي املصانع ألحد ًرا مصوَّ بيانيٍّا شكًال 1-6 الشكل ويوضح
الرتكيبي الغاز طريق عن السائل الوقود إلنتاج الحيوية الكتلة أو الطبيعي الغاز أو
الغاز تنتج التي الفرعية الخطوات جميع «تغويز» فيه املكتوب املربع ويمثِّل الوسيط.4
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إضافية خطوة وثمة الكربون. أكسيد ثاني لغاز الثانوي اإلنتاج وكذلك الوسيط، الرتكيبي
بعُد تُطبَّق (لم عزله أجل من الكربون أكسيد ثاني وفصل الغاز تيار من الشوائب إلزالة
الالحقة التنقية عملية مع فيرش-تروبش» عملية و«مفاعل تجاريٍّا). مجدية صورة يف
خطوة كل ستتطلب الحال، بطبيعة لالستعمال. صالح سائل وقود إىل التحويل يُكمل
ذلك يف بما الكيميائية، الهندسة لعمليات مفصلة تطورات الشامل التصنيع خطوات من
عىل تسهم وجميعها التفاعل، بعد الالزمة النواتج فصل وعملية التفاعل قبل الغاز تنقية
نفسه الشكل ويوضح التصنيعية. العملية لهذه نسبيٍّا العالية التكلفة يف رئييس نحو
خالل من البنزين لتصنيع الغاز استخدام وهو الرتكيبي، للغاز بديًال استخداًما أيًضا
املفضل املسار يعتمد وسوف الوسيط، (امليثانول) امليثيل كحول بواسطة «موبيل» عملية

معني. ومكان معني وقت يف االقتصادية الظروف عىل

التغويز

إعادة تشكيل
ا,يثان بالبخار

تنقية الغاز
الرتكيبي

عملية فيرش-تروبش التحويلية

التكس? الهيدروجيني للشمع

تصنيع ا,يثانول

تحويل ا,يثانول إىل البنزين
(عملية موبيل)

وقود الديزل

وقود الطائرات
النفاثة

البنزين

الغاز الرتكيبي

الغاز الرتكيبي
(CO & H2) 

(CO & H2)

الرتكيبي. الغاز طريق عن السائل الوقود صنع :1-6 شكل

أولية، كمواد الحيوية الكتلة أو البرتول تستخدم التي التقنيات عن حادٍّ تحوُّل يف
النقل وقود لصنع بديل نهج الستكشاف جديد بحثي برنامج دعم الطاقة وزارة عرضت
كهربائية أو كيميائية طاقة لتسخري الدقيقة «الكائنات استخدام هو والهدف السائل.5
بعيًدا يكون قد املسعى هذا يف النجاح سائل.» وقود إىل الكربون أكسيد ثاني لتحويل
عىل القدرُة — أخرى أمور بني من — ذلك يف بما ا، جدٍّ كبرية ستكون الفوائد ولكن ا، جدٍّ

التقليدي. الوقود احرتاق من املنبعث الكربون أكسيد ثاني تدوير إعادة
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الهيدروجني غاز (3)

باعتباره الطاقة تخزين أجل من الهيدروجني»، «اقتصاد البعضبتطبيق حلم عقود، لعدة
وملا النقل. إىل الصناعة من احتياجاتنا لكلِّ الغاز واستخدام لالحرتاق، قابًال أوليٍّا غاًزا
أنه األوىل للوهلة يبدو فإنه للعملية، وحيد كمنتج املياه ينتج الهيدروجني احرتاق كان
ال الهيدروجني أن بما ولكن العاملي. واالحرتار الوقود إمدادات ملشكلتَْي امللوِّث غري الحل
لهذه دقيق تقييم أيَّ فإن حرٍّا، الغازية حالته يف يوجد وال الكيميائية املركبات يف إال يوجد
الحايل اإلنتاج أسلوب يعتمد الهيدروجني. غاز تصنيع كيفية يدرس أن يجب االحتماالت
سبيل عىل الطبيعي. الغاز أو النفط من الهيدروكربونية املصادر مع البخار تفاعل عىل

بالبخار»: التشكيل «إعادة ى يُسمَّ التفاعل فإن الطبيعي، الغاز استخدمنا إذا املثال،

الكربون أكسيد أول + هيدروجني ←- مياه + ميثان

املاء»، غاز إزاحة «تفاعل ى يُسمَّ بما التفاعل هذا يُتبع الهيدروجني، من املزيد وإلنتاج
األوىل: الخطوة من الناتج الكربون أكسيد أول مع ليتفاعل إضافيٍّا بخاًرا يستخدم والذي

الكربون أكسيد ثاني + هيدروجني ←- ماء + الكربون أكسيد أول

كل الهيدروجني غاز من األطنان من مالينَي الكفاءة بالغُة الصناعية العملية هذه تُنتج
الذي نفسه بالقدر الكربون أكسيد ثاني أيًضا تنتج أنها نؤكد أن املهم من ولكن عام،
التشكيل إلعادة الكيميائية الصيغ ولُخصت كوقود. مبارشة الطبيعي الغاز حرق ينتجه

إليها. الرجوع بهدف 2-6 الجدول يف املاء غاز إزاحة وتفاعل بالبخار

الهيدروجني. تصنيع يف الكيميائية املعادالت :2-6 جدول

الكربون أكسيد أول + هيدروجني ←- ماء + ميثان
CH4 +H2O -→ 3H2 + CO

الكربون أكسيد ثاني + هيدروجني ←- ماء + الكربون أكسيد أول
CO+H2O -→ H2 + CO2

الهيدروجني دام ما أنه الواضح من الكربون، أكسيد لثاني اإلنتاج هذا ضوء يف
العاملي. لالحرتار عالًجا ليس استخدامه فإن الهيدروكربونية، الخام املواد من يُصنع
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توجد فال الطبيعي، الغاز لنقل ممتاز نظام بالفعل لدينا أننا بما ذلك، عىل وعالوة
غاز لصنع كفءٌ وسيلة تُكتشف لم ما الهيدروجني عىل يعتمد اقتصاد من متوقعة فائدة

الهيدروكربونية. املواد عىل تعتمد ال الهيدروجني
فإن الهيدروجني، عىل للحصول الهيدروكربونية املصادر استخدام عدم أردنا إذا
(الهيدروجني عنارصه إىل تقسيمه يمكن والذي املاء، هو الواضح املستهدف املصدر

الكهربي: التحليل طريق عن واألكسجني)

(غاز) أكسجني + (غاز) الهيدروجني ←- (سائل) املاء

سواء متجدد، مصدر أيِّ من أو النووية للطاقة محطة من الالزمة الكهرباء إنتاج يمكن
أو األمواج أو الرياح يف مشتقاتها أو املبارشة، الشمس أشعة أو املد، طاقة من كان
التحليل عملية كفاءة مدى ما أوًال: سؤالني؛ يثري السيناريو هذا الغذائية. غري املحاصيل
الهيدروجني يف فعليٍّا يُخزن الذي املتاحة الكهربائية الطاقة مقدار ما أْي الكهربي؛
غاز يف تخزينها من الكهربائية الطاقة لتخزين أفضل وسيلة توجد هل وثانيًا: الناتج؟

الهيدروجني؟
ل يحوِّ ال الحالية التكنولوجيا مع أنه عموًما به املسلَّم فمن الكفاءة، ملسألة بالنسبة
الهيدروجني يف كيميائية طاقة إىل الكهربائية الطاقة من يكفي ما للماء الكهربي التحليل
وأرقام حرارة، صورة يف تضيع املفقودة الكهربائية فالطاقة اقتصاديٍّا. ُمجديًا ليكون
املفقودة الطاقة إدراج يتم ال إذ ٥٠–٧٠٪؛6 حدود يف تكون ما عادة املذكورة التحويل
يف والكاثود لألنود املستخدم ز املحفِّ عىل كبري بشكل النتائج وتعتمد الكهرباء. توليد يف
أمل يوجد ولكن لهذا، البالتني سبائك الحايل التطبيق ويستخدم الكهربي، التحليل خلية

أفضل. محفزة أسطح اكتشاف أمكن إذا للتحسن
أن يمكن التي النسبية السهولة هي كوقود للهيدروجني الجذابة امليزات إحدى
كهربائية؛ إىل الكيميائية الطاقة ل يحوِّ الذي الجهاز وهي الوقود»، «خلية يف بها يتأكسد
خاليا تكون أن يمكن الكهربي. التحليل طريق عن الحادث التغيري الواقع يف يعكس أْي
غاز تخزين أن مع املنازل، يف أو السيارات يف الستخدامها يكفي بما صغرية الوقود
إجراء يتم أنه يُزعم السيارات، لتطبيقات وبالنسبة مقيًِّدا. عامًال يكون قد الهيدروجني
كهرباء،7 إىل الهيدروجني يف املوجودة الطاقة تحويل يف ٪٤٠–٦٠ إىل تصل تحويالت
أخرى، مرة املستخدمة. الوقود خاليا ونوع التشغيل ظروف عىل التفاصيل تعتمد ولكن
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ولكن املستقبل، اتجاهات بشأن للتفاؤل مجاًال يرتك وهذا حيوية الخلية تكوين مواد
سيارة إنتاج إلمكانات الواقعي التقييم عىل يجب كذلك «املستقبل»؟ بُْعد مدى ما
األمريكية8 الطاقة وزارة ِقبَل من تقييم ذكر السلبيات. يتضمن أن بالهيدروجني تعمل
من كبرية كميات تخزين عىل القدرة وعدم للمركبات، الوقود خاليا تكلفة مثل سلبيات
الكربون، أكسيد ثاني تنتج ال الهيدروجني لتوليد وسيلة وجود وغياب الهيدروجني،
الطاقة وزارة تقييم وخلص الدولة. مستوى عىل بالوقود للتزود التحتية البنية وغياب
سوى يستحق ال لذلك نتيجة وأنه عاًما، ٢٠ من بأكثر يبعد الهيدروجني مستقبل أن إىل

البدائل. بني منخفضة أولوية

الهواء ضغط أم املياه ضخ (4)

للطاقة أيًضا ويمكن املتجددة، للطاقة نجاًحا األكثر املثال الكهرومائية الطاقة كانت طاملا
تأتي التي الطاقة لتخزين تُستخَدم أن مرتفع مستًوى عىل مياه بمصدر املرتبطة الكامنة
من الضخ طريق عن تخزين بحرية إنشاء خالل من ببساطة وذلك أخرى، مصادر من
نظريٍّا ويمكنها للغاية، متقدمة الضخ تكنولوجيا إن أعىل. مستًوى إىل منخفض مستًوى
عىل لقدرتها جاذبيًة أكثر ولكنها متجدد، غري أو متجدد مصدر أيِّ من طاقة استخدام
أكسيد لثاني املنتجة التقليدية املصادر عىل تعتمد ال التي املتجددة الطاقة استخدام

الكربون.
صورة يف كامنة طاقة شكل يف الطاقة تخزين عن ذاتها الفكرة تطبيق أيًضا ويمكن
ومهما األوقات، من وقت أيِّ يف املتاحة الطاقة استخدام فيمكن املضغوط. الغاز تخزين
آلة أو توربني خالل من املضغوط الهواء يُطلق فعندما الهواء. لضغط مصدرها كان
الكهربائية الطاقة إىل ثم حركية، طاقة إىل الكامنة الطاقة يحول الهواء تدفق فإن أخرى،
غرفة تكون أن يجب للطاقة كبري تخزين أجل ومن املطلوبة. امليكانيكية الحركة أو
طبيعي غاز حقل أو مستنفد ملح منجم مثل األرض تحت جيولوجيٍّا هيكًال الضغط
ذلك، ومع الكربون. أكسيد لثاني املقرتح العزل مع املساحة عىل تتنافس والتي مستنفد،
بميزة املياه مستودعات عىل األرض تحت املضغوط الهواء يتفوق اإليجابي، الجانب عىل
أخرى ميزة وثمة األرض، سطح فوق البيئي النظام أو املحليني السكان عىل يؤثر ال أنه
الهواء يتحرر عندما التايل: النحو عىل وذلك الحفري، الوقود استخدام من الحد هي
ويتحقق التوربينات. يدخل أن قبل حرارته درجة رفع فيجب يتمدد، بينما يربد املضغوط
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نواتج تستخدم ثم الخليط، وإشعال الطبيعي بالغاز الهواء خلط طريق عن بسهولة هذا
الوقود ثلثي حوايل توفر ولكنها تقليدية، بطريقة التوربينات لتشغيل الساخنة االحرتاق

نفسها. الكهرباء كمية لتوليد سيستخدم كان الذي الحفري
املألوفة الخيارات مع مقارنات إجراء املفيد من الجديدة التجهيزات تناول عند
من وتُصنع البطاريات، من أطول مفيدة لفرتة تعيش عموًما الضغط أحواض املوجودة.
ولالستخدام الطاقة. لتخزين وحدة لكلِّ تكلفة أكثر فصنْعها ذلك، ومع سامة، غري مواد
وذلك املضغوط؛ الهواء عىل البطاريات تفضل اإلمدادات، من ثابتة كثافة تتوفر عندما
الضغط يفقد املضغوط الهواء خزان أن حني يف ثابت، جهد ذي بتيار تعمل البطارية ألن
برسعة املضغوط الهواء من الطاقة تقديم يمكن أخرى، ناحية من الهواء. يتحرَّر عندما

مفضلة. الرسعة تكون عندما حيوية ميزة وهي أكرب،

هليوستات
(عاكس شميس)

مستقِبل

برج

ملح

١٠٥٠ درجة فهرنهايت

جة
در

 ٥
٥٠

ت
هاي

رن
فه

مولد بخاري

مياه التغذية

رد الحرارة

صهريج
تخزين

اGلح البارد

صهريج
تخزين
اGلح

الساخن

مولد توربيني

ملح

ملح

بخار
بخار

طريق عن الكهرباء تنتج أن الشمسية للطاقة يمكن كيف يبني تخطيطي رسم :2-6 شكل
يف الشمسية الطاقة تركيز برنامج (املصدر: املنصهر امللح يف الوسيط الحراري التخزين

الوطنية). سانديا مختربات
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موجود املضغوط، الهواء يف الطاقة لتخزين واحد كبري نظام إال يوجد ال اآلن حتى
من دعم وصول املتوقع ومن ميجاواط. ١١٠ بقدرة بأالباما مكينتوش يف ١٩٩١ عام منذ
شأنها من مقرتحة، مضغوط هواء تخزين لوحدات ٢٠٠٩ عام أواخر يف الطاقة وزارة

أمثال. ثالثة من بأكثر الحالية القدرة تضاعف أن

املنصهر امللح أو الساخنة املياه (5)

وجميع منازلنا أسطح حرارة درجة فالشمسترفع مكان؛ كل يف بنا تحيط الزائدة الحرارة
والثالجات االحتكاك، جراء الحرارة تشتِّت أنواعها بجميع واآلالت املكشوفة، األسطح
الشمسية واأللواح الخارج. إىل الداخل من الحرارية الطاقة تنقل الحرارة ومضخات
وتحويل الشمس من الساقط اإلشعاع تجميع يمكنها أنابيب تضم التي السطح عىل
لتوفري عادة الرتكيبات هذه وتستخدم ساخن، ماء صورة يف حراري مخزون إىل الطاقة
يمكن كان إذا واملصانع. املتاجر يف وكذلك املنازل، يف التدفئة و/أو الساخنة املياه
النظام استخدام يمكن بخاًرا، ليكون الكفاية فيه بما عالية حرارة درجة إىل املاء تسخني
جامًعا سيتطلب الرتكيب هذا ولكن أوسع، نطاق عىل كهرباء وتوليد توربني لتشغيل
األصغر السطح عىل واسعة منطقة من اإلشعاع لرتكيز املرايا من ومجموعة الضغط عايل
من بدًال املنصهر امللح يستخدم التطبيق هذا من مختلف شكل ويوجد األشعة. لجامع
إىل تؤدي مناسبة أعىل حرارة لدرجة الوصول تذليل أجل من عليه، للعمل كسائل املاء
املنصهر.9 امللح لنظام ًرا مصوَّ تمثيًال 2-6 الشكل ويوضح للكهرباء. كفاءة أكثر تحويل
الحرارة وجامع الرتكيز، مرايا يضم الذي الكبري النطاق هي للنظام األساسية والعنارص
النهائية الطاقة ل ومحوِّ التخزين، وصهاريج املنترشة، املنصهر امللح وخطوط املركزي،
ن املسخَّ الناقل السائل خزانات دامت وما التوربيني. املولد لتشغيل الحرارة الستخدام
عند متاحة لتكون أيام أو لساعات املخزونة بالطاقة االحتفاظ يمكن جيًدا، معزولة
وطاقة الشمسية الطاقة مصادر فيها تنخفض التي األوقات خالل حتى الطلب، ارتفاع

الرياح.

الحدافة (6)

تخزين إمكانية إىل اإلشارة ينبغي فإنه واسع، نطاق عىل ذلك تطبيق عدم من الرغم عىل
عادة) (الكهرباء املتاحة الطاقة كانت فأيٍّا دوَّارة. عجلة يف حركة طاقة شكل يف الطاقة
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وعندما حركية، طاقة شكل يف تُخزن ثَم ومن العجلة، رسعة لزيادة استخدامها يمكن
أيِّ أو كهربي بمولد ربطه يمكن فإنه هذا، التخزين جهاز من الطاقة استخراج يُراد
موجوًدا كان الربط هذا عىل لالهتمام املثرية األمثلة أحد الرغبة. حسب ميكانيكي محرك
عىل الحدافة توضع املدى. قصري حافلة خط يف عديدة لعقود بسويرسا إيفردون يف
رسعتها إىل العجلة وتصل تحركها، األمر يتطلب عندما العجالت مع وتعمل حافلة متن
رحلة كل وتحتاج قصري، الحافلة طريق ألن بنجاح النظام يعمل محطة. كل يف القصوى
تكنولوجيا أن نالحظ أن املهم من الصدد هذا ويف الطاقة. من نسبيٍّا قليل مخزون إىل
الوزن خفيفة عجلة برامق صناعة املمكن من جعلت الحديثة املركبة الكربون ألياف
ومن أعىل، دوران لرسعات الوصول املمكن من يجعل مما للغاية؛ كبرية شد قوة ذات
رسعة مربع زيادة مع تزيد املخزنة الطاقة أن وبما الطاقة. تخزين كثافة زيادة ثَم
األكثر التخزين أشكال من شكًال الحدافة من تجعل أن بد ال التغيريات هذه فإن الدوران،
اآلن التجريبية الوحدات وتشمل االقتصادية. الناحية من جاذبيًة األكثر ثَم ومن كفاءًة،
الحد إىل االحتكاك عن الناجمة الخسائر من للحد تفريغ وحجرات مغناطيسية محامل
املقدرة الطاقة تزال وال 10.٪٩٠ إىل يصل املخزونة الطاقة استعادة أن إىل وأشري األدنى،

كيلوواط. ٤٥ حدود إىل تصل إذ للغاية؛ صغرية القائمة للوحدات
األساسية الحدافات مزايا فإن الطاقة، تخزين أجهزة من غريها مع وباملقارنة
متعددة دورات مع عقود) (ملدة الطويل والعمر دقائق)، (يف الرسيعة االستجابة يف تتمثل
وجه عىل — البطاريات مع وباملقارنة للصيانة. الحاجة وقلة وخروجها، الطاقة لدخول
يف املتمثلة البطاريات قصور أوُجه عىل التغلُّب الحدافة لتكنولوجيا يمكن — الخصوص

الطويلة. الشحن وأوقات املنخفضة القدرات
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السابع الفصل

التفاوض عملية

تحل تعاون اتفاقات إىل الدويل النظام داخل الدول وصول رضورة إىل بالفعل أرشنا
الطاقة نظام فيها تسبَّب التي — كبري حدٍّ إىل تقلِّلها األقل، عىل أو — املرتبطة املشاكل
بأن االعتقاد عن الناتج التفاؤل إن املتواصل. العاملي واالحرتار الكربون عىل املعتِمد
بشكل يختِف لم التحديات لهذه وفاعلية برسعة ستستجيبان اإلنسان وبراعة السوق
تستجيب لن السوق أن بإمكانية اآلن يُِقرُّون ذلك عن األشداء املدافعون حتى ولكن كامل،
تزال ال بينما ذلك، مع البيئي. والتدهور الطاقة ندرة حيال كافية بفاعلية أو برسعة
أو يمكن وماذا حدوثه رسعة ومدى يحدث ما حول التفاصيل يف موجودة الشكوك بعض
أن يمكن املناطق بعض يف البيئية التغريات بأن اإلقرار أيًضا يتزايد فإنه به، القيام يجب
اقتصاد لخلق تعاونية جهود بذل إىل الحاجة إلدراك يكفي ما نعرف وأننا دائمة، تكون

العاملي. االحرتار نمو معدل من يقلل أو يعيق أن يمكن جديد طاقة
تقديمها علينا «يجب» التي التأمني وأنواع به القيام علينا «يجب» ما معرفة لألسف،
العقبات بعض بالفعل وناقشنا األمور. بهذه القيام تعادل ال الكوارث أنواع مختلف ضد
أنها الواضح ومن الثاني، الفصل يف والدويل املحيل الصعيدين عىل التعاون تعرتض التي
العلمية البدائل مختلف عىل املتنامي الرتكيز عن مسئولة تكون وربما مهولة، تزال ال
وازدادت التعاون تعثُّر استمر إذا االحرتار، آثار تخفف قد التي والهندسية والتكنولوجية

البيئية.1 واألزمات الطاقة أزمات حدة

انتقالية فرتة (1)

عنه مختلف وآخر طاقة اقتصاد بني انتقالية فرتة يف أننا تأكيد الشائع من أصبح
ببعيد، ليس وقت منذ واضح. غري طاقة اقتصاَد اآلن حتى يزال ال أنه ولو تماًما،
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وترية وتسارع األوىل، الخليج حرب يف حسني صدام وهزيمة الباردة الحرب نهاية مع
االنتقال هذا أن بََدا الباردة؛ الحرب بعد فيما الجانب األحادية األمريكية والهيمنة العوملة
الديمقراطية انتصار إن لنا قيل وتعاوني. سلمي نحو وعىل تدريجيٍّا األرجح عىل يحدث
الحدود خارج الرخاء تنرش سوف العوملة وإن التاريخ»، «نهاية عىل عالمة والرأسمالية
الديمقراطية إىل االستبدادية الدول من متزايدة أعداد ل تحوُّ وإن املتقدم، للعالم الضيقة
املشاكل حل أجل من للتعاون أكرب استعداًدا أيًضا سيوفر ولكن فحسب، السالم يحقق لن

الدولية.2
العوملة جلبت فقد متعجلة؛ جديد دويل نظام إىل الحميد االنتقال توقعات كانت
العهد الحديثة الدول يف االنتخاباُت تقدِّم ولم أيًضا، ازداد املساواة عدم ولكن الرخاء،
االستبدادية األنظمة من العديد وقاومت الفور، عىل املتوقعة الفوائَد بالديمقراطية
القديمة النزاعات بعض تَفاُقم استمرار مع ذلك، عىل عالوة قوة. بكل املرجوة التحوالت
عاملي لنظام والتدريجي السلس االنتقال فكرة اختفت جديدة، أخرى نزاعات وظهور
اليقني عدم عن فضًال بعده، وما ٢٠٠٨ عام يف العاملية املالية البنية انهيار وأدى جديد.
العالم، يف الطاقة اقتصاد تحويل صعوبات زيادة إىل محلها، يحل قد ما بشأن والقلق

األمد. القصرية الذاتية املصلحة حسابات عىل املفرط الرتكيز تجنب وصعوبات

مخاوفنا أسوأ (2)

سياساتية واستجابة األطراف متعددة تعاُون التفاقيات البديهية الحاجة من الرغم عىل
تشاؤًما أكثر أصبح العاملي االحرتار احتماالت عىل العلمي «اإلجماع فإن مناسبة، داخلية
علماء بعض من التوقعات أحدُث الواقع، يف املاضية. القليلة السنوات مدى عىل بكثري
الالزمة التغيريات جدوى حول والشكوك العالم.»3 نهاية نظريات تشبه املشاهري املناخ
جون ألقى ثَم، ومن املستقبل. بشأن املخاوف تعزز واالقتصادية السياسية حياتنا يف
مروًِّعا» «خطابًا مؤخًرا — الربيطانية للحكومة العلميني املستشارين كبري — بدينجتون
يف العالم سيكون ،٢٠٣٠ عام «بحلول بدينجتون: قال تنتظرنا. التي األهوال حول
النمو يسبِّبها واملياه والطاقة الغذائية املواد يف نقٍص من هوجاء عاصفة مواجهة
«االحرتار أن — آخر عاِلم — لوفلوك جيمس ويتوقع املناخ.»4 تغريُّ ويفاقمها السكاني
تقديرات وهذه القرن.»5 هذا نهاية بحلول البرش من ٪٨٠ محا قد سيكون العاملي
العلم من معقد خليط هي تشاؤًما األكثر التوقعات بأن املرء سلَّم لو حتى واقعية،
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الحايل، االقتصادي االنهيار أن إلضافة املرء يحتاج وال الشخيص. وامليل واأليديولوجية
املبذولة التعاونية الجهود يجعل سوف األقل، عىل سنوات لعرش آثاره تُستمر قد الذي
أجزاء بعض مع املستمر الرصاع بالطبع سيفعل كما صعوبة، أكثر النزعات هذه ملواجهة
حصة عىل يسيطر العالم من جزء أيًضا هي التي األجزاء تلك وداخله؛ اإلسالمي العالم

العاملية. النفط احتياطيات من كبرية
التقدم إىل السلسة العودة تهدد أن يحتمل أخرى وتطورات نزعات أيًضا وتوجد

يكون: قد بروًزا واألكثر السابق. املتحرر

االقتصاديتني والقوتني املوارد عىل القويتني املتنافستني والهند؛ الصني صعود •
السعي يف للتعاون دائًما استعداٍد عىل ليستا واللتني الصاعدتني، والعسكريتني

الكربوني. للوقود استخدامهما من للحدِّ أو الدولية العامة املنافع لتحقيق
بوتني. لروسيا العدوانية القومية •

ال التكاميل، زخمه عىل الحفاظ يف األوروبي االتحاد يواجهها التي الصعوبات •
املختلفة. السياسية الثقافة ذات الفقرية الدول من كبري عدد إضافة مع سيما

ستجد الذي األمر وهو وتشيني؛ بوش إدارة ظل يف املتحدة للواليات العداء تزايد •
برسعة. تغيريه يف صعوبًة — شعبيًة األكثر أوباما إدارة حتى — إدارة أيُّ

اتفاقات التفاوضعىل كيفية حول وشكوًكا األبعاد متعددة تعقيدات التطورات هذه تخلق
امللتهبة والضغائن األيديولوجية والرصاعات املتباينة املصالح من الكثري خضم يف تعاونية
بعد ظهرت التي الحميدة بالرؤى استُبِدل أخرى، بعبارة أو املختلفة. التنمية ومستويات
متجددين، ومنافسة لرصاع األرجح عىل خبيثة رؤية والديمقراطية للعوملة الباردة الحرب
الحاجة بني املألوفة الفجوة فإن الظروف، هذه يف وخطرية. رجعية جغرافية وسياسة
أو الدول رغبة أو وقدرة والتعاون، الفاعلة الدولية الحوكمة من عالية مستويات إىل
مىض. وقت أيِّ من أوسع تكون أن املتوقع من الحوكمة؛ هذه توفري يف الدولية املؤسسات
للطاقة. الجغرافية السياسة عىل الرتكيز إمعان من مماثل استنتاج يُستمد أن يمكن
مختلف حذر املتقلب، النفط سعر عن تقريبًا النظر بغض عقود، ثالثة من فألكثر
تنتظر التي األخطار من بشدة، أحيانا السياسية، والشخصيات النفط وخرباء العلماء
كبرية جهود تُبذل لم إذا — النفطية غري النامية الدول أيًضا تنتظر بل — املتقدم العالم
االحرتار يف املتسبب الرئييس العامل هو طاقة مصدر عىل االعتماد من جذري بشكل للحد
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لسيطرة كبري حدٍّ إىل والخاضع وتكلفًة، ندرًة أكثر يصبح أن املتوقع من والذي العاملي،
الرأي ألن كثريين؛ من بتجاهل التحذيرات هذه قوبلت مستقرة. غري و/أو عدائية قًوى
يف الحادة التقلبات تقوض حيث السلوكيات؛ لتغيري الكفاية فيه بما يُوقظ لم العام
رشكات من إضافية مقاومة وجاءت تكلفة. أكثر بديلة وقود أنواع تطوير دعم األسعار
يف الراغبة غري واملنقسمة الضعيفة الحكومات عىل الضغط عىل القادرة الكبرية الطاقة

مكلفة. تكون قد بسياسات املخاطرة
مجموعة عىل إال تأثري، أيُّ لها ليس موثوقة مصادر من املتكررة التحذيرات أن يبدو
الدولية الوكالة توقعت املثال، سبيل عىل التحرك. عدم مخاطر من بينة عىل نسبيٍّا صغرية
الخمس السنوات يف ٪٥٠ من بأكثر يزيد أن يجب الطاقة من العالم إنتاج أن للطاقة
سوف الزيادة هذه أن عىل يؤكد ما يوجد ال ولكن املتوقع، الطلب لتلبية املقبلة والعرشين
الرئيسيني املوردين من أيٍّ لدى االضطرابات من مزيد هناك كان إذا (خاصة متاحة تكون
لعدم واالقتصادية السياسية العواقب تكون أن ويمكن داخيل)، رصاع أو حرب بسبب
الجودة يف الحاد واالنخفاض الفحم عىل املتزايد االعتماد ومع كارثية.6 الطلب هذا تلبية
واملنافسة مىض، وقت أيِّ من أكثر التجارية للحمائية انتشاًرا يرى أن للمرء يمكن البيئية
والهجرات املتصاعدة، العنيفة والرصاعات الخام، املواد إمدادات عىل للسيطرة الحادة
دراسة بالفعل املتحدة األمم أصدرت إنسانية.7 كوارث تسبب التي اليائسة الجماعية
يندرجون ال الذين بيئية»، ألسباب «الالجئون سببها التي واملحتملة القائمة للصعوبات
من تقريبًا عليهم السيطرة يمكن ال ربما والذين جئني، لالَّ القياسية التعريفات ضمن
بوصة) ٣٩) واحد ملرت البحر سطح مستوى الرتفاع يمكن املثال، سبيل فعىل العدد. حيث
بأنهم يُوَصفون الذين وهم نسمة؛ مليون ٢٤ لنزوح يؤدي أن آسيا يف الرئيسية األنهار يف
ولكن جديدة، باردة حرب تنشأ أن يمكن األحوال، أسوأ يف رسمية». أوراق دون «فقراء
بل األيديولوجي التفوق عىل تركز فال املحك، عىل مختلفة وقضايا مختلفة تحالفات مع

املتدهور. التجاري والنظام املايل، االستقرار وعدم املوارد، عىل الرصاع عىل
نزعة بفعل الوجهة تلك إىل السبيل كيف أو نتجه أين إدراك صعوبات تفاقمت
األقل، عىل البداية يف الباردة، الحرب بعد ما عِرص يف النزعات كل أن بََدا إذا رئيسية:
عىل العوملة تباطأت اآلن. صحيًحا يبدو العكس فإن نفسه، اإليجابي االتجاه يف تشري
ويبدو ازدياد، يف الحمائية نظام أن ويبدو العاملية، التجارة تقلصت عندما واضح نحو
درجات زيادة إىل التوجه عن الرتاجع — «الالعوملة» ى يُسمَّ أن يمكن ا ممَّ معينة درجة أن
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أخرى مرة العوملة وترية ترتفع وربما كامًال، ليس الرتاجع ذلك، ومع تحُدث. — التكامل
العاملية التجارة منظمة وساعدت الكايف، التحفيَز الطلُب ولقي التجارة، تمويل أتيح لو
لم اللحظة هذه حتى ذلك، مع الحمائية. نظام أشكال من آخر أو شكل مقاومة عىل
بشكل االقتصادية التوقعات يف الحرة االنخفاضات جماح كبح من العالم دول تتمكن
يوجد باختصار، مكان. كل يف املستقبل حول القلق من عالية مستويات تنترش كما قاطع
واالستجابات االقتصادية القومية إىل — ما حدٍّ إىل — املطوَّلة العودة من واضح خطر
مع التعامل سياسات أن سترين نيكوالس ويرى الجار». «إفقار تنتهج التي السياساتية
التحول يف لالستثمار ويمكن متكاملة، تكون أن يمكن االقتصادية واألزمة املناخ تغري
الدعم ولكن النمو، لتحفيز املبذولة الجهود ويدعم يرسع أن الكربون تخفيض نحو

محدوًدا.8 يزال ال اإلجراءات هذه ملثل والنفيس السيايس
ترجيًحا األكثر النتيجة هو أنه لو كما والترصف األسوأ توقع أن عىل التأكيد يجدر
ومن للغاية. سيئة تبدو الخيارات كل ألن سياسيٍّا؛ جموًدا يخلق ربما الحالية للنزعات
«كلُّ موقِف إىل نرتاجع أو شيئًا نفعل لم لو املتشائمني مخاوف تتحقق أن أكثر املتوقع
البيئية الحتمية أن عىل نؤكد أن املهم من ولكن اليائِس، نفسه» عن مسئوٌل شخص
مصرينا، عىل كثريًا التأثري يمكنها خيارات اتخاذ بإمكاننا يزال ال وأنه التبسيط، يف مغالية
من — ذلك يجب أو — اتخاذها يمكن خيارات توجد تزال ال الظروف أسوأ يف حتى وأنه
بقية يف أكرب بعناية نتناول وسوف واألخطار. التكاليف من تقلِّل أو ن تحسِّ أن شأنها
اتفاقيات وجود احتماالت لتحسني ووسائل طرق توجد كانت إْن موضوَع الفصل هذا

ناجحة. تعاونية

التفاوض نظرية إرشادات (3)

التي األفكار من كبرية مجموعة التفاوضعن وممارسة التفاوض نظرية دراسات أثمرت
من بمزيد املسألة هذه وسنتناول ناجحة. مفاوضات إلجراء إرشادات تقديم إىل تسعى
املقرتحات هذه لبعض الئحة تقديم املفيد من سيكون ولكن التايل، الفصل يف التفصيل

التالية: البنود الالئحة وتشمل تحلييل. مرجعي كإطار املرحلة، هذه يف

األطراف جميع يشعر أن ويجب األطراف، مصالَح اتفاق أيُّ يعكس أن يجب (١)
االنسحاب. من يكسبون مما أكثر التوقيع من يكسبون أنهم

151



املناخ تغريُّ تحدِّي

سمعة عىل الحفاظ يف والرغبة املقبلة، املفاوضات يف باملثل املعاملة يف الرغبة إن (٢)
االتفاق. عىل للحفاظ ان مهمَّ سببان بااللتزامات؛ بالوفاء

تحثُّ ربما القضايا بني والربط والتعويضات الجانبية املدفوعات تخطيطات إن (٣)
االتفاقيات. وتنفيذ التوقيع عىل املرتددة الدولَة

أهمية ذات تكون وربما دول، أو دولة أقوى ِقبَل من القيادة تكون أن من بد ال (٤)
(أْي لالتفاق الجماعية املنافع تكاليف لدفع استعداد عىل القائدة الدولة كانت إذا خاصة

التكاليف). من املقررة حصتها من أكثر البداية يف تدفع سوف
منصف. غري األعباء تقسيم يبدو أالَّ ويجب عادًال، االتفاق يُرى أن يجب (٥)

وتجنُّب االمتثال لضمان رضوريًة املعقولة التهديدات بعضاألحيان يف تكون ربما (٦)
باملجان. االنتفاع

أو املشاركني من كثري مع التفاوض يف خاصة — شديد خوف وجود أيًضا الواضح ومن
املصالح تداخل كان فإذا االتفاق. لرشوط اآلخر الطرف يمتثل أالَّ من — قدامى أعداء مع
يف يساعد هذا فإن متقاربة، االتفاق سيفعله ما حول التوقعات كانت وإذا ا، جدٍّ واضًحا
أعىل ستكون االتفاق يف اآلخرين املشاركني يف الثقة أن أيًضا يعني هذا الظروف. هذه مثل
مشرتك تاريخ وُوِجد املشرتكة، والخربات املشرتكة الثقافة من معينة درجة ُوجدت إذا
ساحة يف نقًصا تعاني الخصائص هذه أن الواضح ومن السابقة. االتفاقات احرتام من

الدول. من كبرية مجموعة مًعا تجمع التي البيئية املفاوضات
ربما ثَم، ومن تماًما. مختلًفا شيئًا تكون ربما السياسية واملمارسة يشء، التحليل
الخالفات غلبت إذا املرجوة، النتائج تحقيق يف تفشل ولكن الظروف، هذه أفضل توجد
فعلينا الحالية، املآزق من للخروج التفاوض أردنا إذا القول، خالصة املذكورة. والشكوك
للبناء التفاوض لنظرية العقالنية أو املنطقية املقرتحات من أبعد هو ما إىل ننظر أن
الطاقة أن يف املشكلة من جزء يتمثل منظورنا. نطاق توسيع أجل من األفكار هذه عىل
كل ففي والدولية؛ املحلية األنظمة يف يحدث آخر يشء أيِّ عن عزلهما يمكن ال والبيئة
واأليديولوجيات، القيم، سيما ال تقريبًا، آخر يشء بكل املسألتان هاتان ترتبط األوقات،
والجشع التنمية، وتوقعات واالقتصادية، السياسية والسلطة والفوائد، التكاليف وتوزيع

أيًضا. الشخصية السمعة وربما التجاري،
أنه وهي واضحة؛ األوىل املناقشة: هذه من تُستخلصان بسيطتان نقطتان توجد
السياسية العقبات التعاون؛ تعرتض التي العقبات «بجميع» باالعرتاف نبدأ أن علينا يجب
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سياسية» «إرادة وجود رضورة عن الحديث أو فتجاهلُها العلمية، وكذلك واالقتصادية
والبيئة الطاقة مشاكل أن ندرك أن هي الثانية والنقطة الفائدة. عديم أمٌر لحلها مبهمة
مفصلة. علمية دراسات إىل باإلشارة أو املشاهري ِقبَل من مناشدات توجيه بمجرد تَُحلَّ لن
بما قوية تكون والدويل املحيل الصعيدين عىل تحالفات بناء كيفية هي الرئيسية املشكلة
املحيطة الصعوبات «برغم» حقيقية اتفاقات إىل ل للتوصُّ يكفي بما وملتزمة الكفاية فيه
اتخاذ عدم يف أكرب مخاطر توجد ولكن ما، إجراء اتخاذ يف مخاطر توجد ربما بها.
ونعتذر الظروف. أسوأ يف حتى أسوأ، أو أفضل خيارات انتقاء دائًما ويمكن إجراء، أيِّ

اآلن. حتى الكارثة بحدوث القطع يمكن فال للمتشائمني؛

املايض من دروسمفيدة (4)

األحادية املحلية السياسات من مزيج خالل من إليه نسعى ما املثالية، الناحية من
ومنطقية علميٍّا، سليمة سياسات وهو واضح؛ أمٌر التعاونية الدولية واالتفاقات الجانب

سياسيٍّا. وبراجماتية اقتصاديٍّا،
نجاح بني الحادة االختالفات عىل السابقة البيئية املفاوضات دراسات معظم تركز
بشأن كيوتو لربوتوكول الذريع والفشل األوزون، استنفاد بشأن مونرتيال بروتوكول
الدراسات. من العديد يف االختالف أوُجه ونوقشت الدفيئة، غازات انبعاثات خفض
األزمة أن بسبب نجاًحا وأكثر التنفيذ يف أسهل مونرتيال بروتوكول كان باختصار،
املالئمة البدائل (ألن عالية التكاليف تكن ولم علمي إجماع يوجد وكان وشيكة، كانت
إلنهاء بسيط تدبري عىل اتفاق يوجد وكان متاحة)، كانت الكلوروفلوروكربون ملركبات
البلدان إىل املساعدات وُقدِّمت الفور، عىل الكلوروفلوروكربون مركبات استخدامات كل
ذلك، عىل وعالوة شديدة. تكون أن يمكن االتفاق النتهاك عقوبات توجد وكانت النامية،
تقييم وإعادة دورية مراجعة إجراءات مونرتيال لربوتوكول كان أنه نتذكر أن املهم من
َطَلبَة ذََكَر وكذلك واملخاطرة.9 اليقني عدم سياق يف مهمة ضمانة يمثل وهذا لبنوده،
غري أرضار وقوع قبل للترصف وقائي» «مبدأ عىل قائًما كان االتفاق أن ورومل-بولسكا
أقل ولكنه البيئة، حماية منارصي لدى ل مفضَّ مبدأ وهذا األوزون، طبقة يف للعالج قابلة
كبرية بمخاطرات للقيام يتحمسون ال الذين السياسة وعلماء االقتصاديني لدى تفضيًال

رضورية. أنها أكرب بدرجة نتيقن أن قبل ومكلفة
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للجميع، عادلة تبدو اتفاقيٌة املفاوض؛ به يحلم ما إىل أقرب يشء لدينا كان إجماًال،
حاله من أسوأ حاٍل يف مشارًكا ترتك ولم مشرتك، هدف لتحقيق فاعلة وسيلة وكانت
تعقيًدا أكثر مشكلة مع تتعامل كانت ألنها كيوتو؛ اتفاقية فشلت النقيض، وعىل الراهنة.
وربما واآلثار، األسباب حول العلمية الخالفات بعض توجد تزال ال فكانت بكثري؛ ذلك من
غري بدا نحٍو عىل الزمنية والجداول األهداف وُوضعت ضخمة، التنفيذ تكاليف تكون
رفض يف يتمثل السبب كان يشء، كل قبل وربما البيئة، حماية منارصي من لكثرٍي كاٍف
تعثرْت ثَم ومن االتفاق؛ عىل التوقيَع والهند والصني املتحدة الواليات مثل املهمة الدول

املوضوعة. األهداف من األدنى الحد إىل الوصول يف الدول من الكثريُ وفِشل االتفاقية
مفيدة، تكون أن ويمكن لالهتمام مثرية وكيوتو مونرتيال بني االختالف أوُجه إن
مونرتيال اتفاقية من جعلت التي فالظروف ما؛ حدٍّ إىل مضللة أيًضا تكون قد لكنها
توفيقي حل إىل التوصل إىل باإلضافة بسيط، هدف ووجود أزمة، حدوث — ممكنة
تتكرر لن ربما الواقع يف قريب؛ وقت أيِّ يف الظهور تُعاود ال قد — للغاية مكلًفا وليس
ا جدٍّ املرجح من كيوتو فشل يف تسببت التي الظروف ولكن لألسف، أخرى مرة مونرتيال
استخدمت التي والتخطيطات االسرتاتيجيات من الكثري يزال ال الواقع، يف كلها. تتكرر أن
إلعادة املبذولة الجهود خالل والنقاش للخالف مصدًرا األصلية كيوتو مفاوضات خالل
العامة املشكالت بعض عىل األول املقام يف الجزء هذا يف وسنركز بنودها، حول التفاوض
الدولية املفاوضات مختلف يف أيًضا ولكن فقط، وكيوتو مونرتيال يف تنشأ لم التي
وسوف عملية، األكثر إىل العام من االنتقال إىل القادم الفصل يف نسعى وسوف األخرى.

محددة. سياساتية خيارات عىل الالحقة الفصول تركز
َمن بشأن الشواغل يف وتكراًرا مراًرا السطح عىل َطَفْت التي املشكالت إحدى تتمثَّل
سواء مكان، كل يف وسلبيات إيجابيات وتوجد املفاوضات. طاولة إىل بالجلوس له يُسَمح
مختارة مجموعات أو إقليمية، مؤتمرات أو كبرية، عاملية مؤتمرات يف املفاوضات كانت
زائًدا الثماني «مجموعة أو الثماني» الدول «مجموعة أو العرشين» «مجموعة مثل ذاتيٍّا
وتتطور، الفرص وتظهر الظروف فتتغري الراغبة». للقوى «ائتالفات أو خمس» عليها

آخر. ترتيب يف األمثل املستوى دون يكون قد الرتتيبات أحد يف مثاليٍّا يبدو وما
العالية املشاركة ملستويات نظًرا األفضل؛ هي العاملية املؤتمرات تبدو نظريٍّا،
تكون أن يمكن أنها كما العاملية، شبه أو العاملية املجموعات لهذه الضمنية والرشعية
يمكن هذا أن مع الدويل، األعمال جدول عىل القضية ووضع الوعي مستوى رفع يف مفيدة
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التفاوضية املستويات كل تبدو أن ويمكن التنفيذ. عىل الكبري التأثري عن بعيًدا يكون أن
أقل نظامية ورشعية أقل بمشاركني تتمتع إذ — األفضلية يف الثاني املركز يف األخرى
واستعداد األداء من أعىل مستوياٍت توليد يف فاعليًة أكثر تكون أن أيًضا يمكن لكنها —
إىل إال الكربى املؤتمرات تؤدي ال ربما النقيض، وعىل السياسات. تنفيذ عىل أكرب وقدرة
عندما يُنىس ما ورسعان األساسية، القضايا حول الخالفات يغلف مخفف، وسط حل
املعقدة للمفاوضات الواضحة للصعوبات نظًرا ذلك، إىل إضافة للوطن. الوفود تعود
التفاوض تم قد كان إن معرفة عىل الكثري يعتمد ربما فإنه الوفود، من كبري عدد بني
من الحكوميني البريوقراطيني من صغرية مجموعة ِقبَل من مسبًقا النهائية الوثيقة عىل

ال. أم الرئيسية البلدان
مقعًدا لهم توفر التي الكبريَة املؤتمراِت بشدٍة النامية البلداُن تُناِرص عامة، بصفة
مقابل يف الخارجية املساعدات من املزيد عىل للحصول أكرب وفرصة الطاولة حول
يكون قد املختلفة املصالح ذات الدول ألن وذلك تلك؛ املكان مشكلة تُحلَّ ولم الدعم.
أن ذلك نتائج إحدى تكون ربما للمفاوضات. مكان أفضل حول مختلفة تفضيالت لها
مكلٌف تقديٍر أقل عىل أمر وهو واحد، وقت يف املستويات جميع عىل املفاوضات تُجَرى
التزامات وتُقبل مختلفة معايري تظهر حيث التضارب؛ إىل يؤدي أن ويحتمل وُمْربك
أن يجب الناجحة السياسات أن بما أنه أيًضا الصحيح من يكون ربما ذلك، مع مختلفة.
العملية تكون ربما — والدويل واإلقليمي والوطني املحيل — املستويات جميع عىل تحدث
يتمثل وال الكفاءة. يف الخسائر كانت مهما حتمية، رضورة األبعاد املتعددة التفاوضية
عىل داعمة أيًضا ولكن فحسب، ومنصفة فاعلة تفاوض عملية يف الحال بطبيعة الهدف

متزايد. نحو
ذات املؤسسات إىل يفتقر الدويل النظام أن بحقيقة تتعلق أخرى مسألة توجد
سيما ال — االتفاقيات معظم ثَم ومن القرارات؛ تنفيذ عىل لإلجبار السيادية السلطة
أن وللمرء التنفيذ. ذاتية تكون أن يجب — املشاركني من كبرية أعداًدا تتضمن التي
تتشارك التي الدول بني االتفاقيات يف واالمتثال التنفيذ نحو أقوى انحياز وجود يتوقع
هذا يف أيًضا ويمكن املماثلة، التنمية ومستويات التاريخية والخربات الثقافية التقاليد يف
يف باالتفاقيات. بااللتزام قوية سمعة عىل الحفاظ حول القلق من مزيد يوجد أن السياق
تثق أن ويجب بااللتزامات، الوفاء يف قوية ذاتية مصلحة الدول ترى أن يجب الواقع،
صعبة؛ االتفاقيات هذه مثل ولكن ه. التوجُّ هذا يشاركونها سوف اآلخرين أن يف أيًضا
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سيئًا)، املسجل تاريخهم كان إذا سيما (ال بالتزاماتهم اآلخرين وفاء يف الشك بسبب
أو املمتد االمتثال عىل دليل يوجد حتى األقل عىل باملجان، االنتفاع يف الرغبة وشيوع
هذه إىل نعود وسوف االمتثال، عدم عىل صارمة عقوبات لفرض بالثقة جدير استعداد

التايل. الفصل يف املسألة
كان ومهما مستًوى، أيِّ عىل — اتفاقية عىل التفاوض بأن اإلقرار أيًضا وينبغي
تنفيذها، عىل املشاركني يحثَّ أن يمكن — االمتثال نوايا كانت ومهما املشاركني، عدد
انتهاك أن فكرة تعزيز أو للرشوط، باالمتثال بها موثوق سمعٍة اكتساب إال لسبب ال
يف املفاوضات وأظهرت خطري. نحو عىل سيئة سابقة يشكل أن يمكن االتفاقية رشوط
عندما لاللتزامات االمتثال فوائد يروا أن يمكن األعداء ألدُّ حتى أنه الباردة الحرب وقت
أيًضا ويعد الثقة. باستحقاق سمعة اكتساب عىل حريصني ويكونوا املكاسب، يتوقعون
ذلك، عىل توضيحيٍّا مثاًال إرسائيل مع االتفاقيات بمختلف واملرصي السوري االلتزام
يف واإلرسائيليني الفلسطينيني بني املتبادلة اإلخفاقات يف لذلك التام النقيض رؤية ويمكن

أوسلو. اتفاقية بنود تنفيذ

املعاهدة؟ تحققه أن يجب الذي ما (5)

باستثناء وتنفيذها؟ عليها التصديُق الجميع مصلحة من سيبدو التي املعاهدة نوع ما
هذه تلبي أن يجب الضيقة، الذاتية املصلحة حسابات عىل تتقدم ساحقة أزمة وقوع
هذا فإن السلطة، يف الكبرية للتفاوتات ونظًرا االختالف. الواسعة العدل معايري املعاهدة
فاعلية احتماالت ستزداد ولكن يسود، قد اإلنصاف أو للعدل واحًدا معياًرا أن يعني
فرض حقيقة) (أو مظهر تجنب لرضورة مدرًكا األقوى الطرف كان إذا االتفاقيات
السلطة يف التفاوتات ألن الحايل؛ السياق يف مهم هذا أن الواضح من نظره. وجهات
بشأن معقولة شكاوى النامية الدول ولدى للغاية، كبرية العلمية واإلمكانات والثروة
وتكاليف الدفيئة، غازات من الحالية املستويات من الحد تكاليف يتحمل أن ينبغي َمن
وسوف الفقر. من والحد التنمية أجل من الكربون كثافة يف أقل منهج وتمويل وضع
أهمية ذاَت النامية البلدان معظم جانب من مراحل عىل واملقسمة القوية املساهمة تصبح

رفاهية. وليست رضورة فاملساعدة متزايدة؛
وأهداف ملزمة إجبارية أحكام عىل الرتكيز أن عىل الخرباء بني متناٍم توافق ثمة كذلك
هذه وتمثل عكسية.10 آثار ذا يكن لم إن األرجح، عىل عميل غريُ واضحة زمنية وجداول
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والفنية اإلدارية اإلمكانات إىل تفتقر التي النامية للبلدان بالنسبة خاصة إشكالية األحكام
حقيقة فإن املؤكدة، غري املعارف لقاعدة ونظًرا ذلك، إىل إضافة بالكفاءة. تتمتع التي
اتفاقية وجود أن وحقيقة تعديلها، الصعب من يكون ربما املعايري وضع بمجرد أنه
إىل تشريان أفضل؛ اتفاقية إىل للتوصل الالحقة املفاوضات يعرقل ربما واضحة سابقة
وهناك تقدير. أدنى عىل ألوانها، سابقة تكون ربما امللزمة الزمنية والجداول األهداف أن
بتنفيذ ُملَزًما يكون أن ينبغي وَمن األهداف هذه تحديد كيفية حول صعب سؤال أيًضا
بالنسبة متناظرة زمنية وجداول أهداًفا االتفاقية حددت إذا زمنية. فرتة أيِّ ويف األهداف
أكثر باملجان االنتفاع ويجعل التفاوض مهمة من هذا ل يسهِّ فربما األطراف، لجميع
الواقع يف األطراف يكون ال عندما عميل وغري عادل غري أيًضا يكون ذلك ولكن صعوبًة،
إذ والنفاق؛ االرتياب من درجة ظهور عىل التناظر يساعد أيًضا ربما كذلك متناظرين.
الخارجية، (املساعدات املتاحة اإلضافية الفوائد أجل من النامية البلدان ع تَُوقِّ أن يمكن
النية تملك ال ولكنها البيئة)، بحماية الظاهري االلتزام عىل والثناء الفنية، واملساعدات
تحديد يف تتمثل هنا مشكلة أيًضا وتوجد اإللزامية. للرشوط االمتثال عىل القدرة وال
من العديد يف معياري نهج وهو — النامية للبلدان متباينة» لكن «مشرتكة مسئوليات
يشء بأي القيام عدم عن ملطًَّفا تعبريًا أيًضا يصبح ربما الذي التعبري وهو — املعاهدات

ممكن. قدر بأقل القيام أو
إىل بحاجة بأننا تفيد سترين، نيكوالس باقتدار يقدِّمها بديلة نظر وجهة توجد
الكربون، انبعاثات عىل للسيطرة ٢٠٢٠ عام بحلول فاعل نحو وعىل برسعة الترصف
من وغريها املتقدمة للدول بالنسبة بالتأكيد — الزمنية والجداول األهداف تحديد وأن
التضحية النامية البلدان من يُطلب لن الجهود.11 هذه يف حاسم عنرص — امللوِّثني كبار
منها سيُطلب ولكن الفورية، الزمنية والجداول األهداف قبول أو اإلنمائية باألهداف
املتقدمة الدول نجحت إذا ألنه رضوري؛ األخري الجزء وهذا .٢٠٢٠ عام بعد بذلك القيام
يف تسهم سوف والهند) الصني ذلك يف (بما النامية البلدان فإن انبعاثاتها، من الحد يف
يوجد ال قد األخرية، النقطة إىل وبالنظر العاملية. االنبعاثات من ٪٧٠ بحوايل ٢٠٢٠ عام

الزمنية. والجداول األهداف حول هاتني النظر وجهتي بني كبري تفاوت الواقع يف
السلوك عىل ركزوا الزمنية والجداول األهداف منتقدي أن هو واحد فارق ثمة
حكًما يعكس هذا أن غالبًا يبدو الحالية. االحتياجات عىل يركز سترين أن حني يف القديم،
للحدوث طريقها يف الكبرية التخفيضات تكون بحيث برسعة الترصف حتمية مدى حول
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كبرية تخفيضات تحقيق «يجب» بأنه املرء آمن إذا ذلك)؛ بعد (وبديهيٍّا ٢٠٢٠ عام قبل
فإن عالجها، يمكن ال كارثة العاملي االحرتار يصبح فسوف وإال ،٢٠٢٠ عام بحلول
االنتهاكات معاقبة ويجب إلزامية، تكون أن يجب الجادة الزمنية والجداول األهداف
املطالبة مخاطر من بكثري أكرب كافية برسعة التحرك عدم مخاطر أن بالفعل يبدو بشدة.
لألهداف املحتملة املشاكل كانت أيٍّا النحو، هذا فعىل االنبعاثات؛ من للحد فورية بجهود
االستجابة مخاطر تحمل يمكن بأنه حكًما يعكس وضعها عدم فإن الزمنية، والجداول
املقسمة الزمنية والجداول لألهداف الواضحة للتسوية ينبغي حال، أيِّ ويف املحدودة.
للعقد كافية تكون أن منها) والهند الصني ليس (لكن النامية البلدان ملعظم مراحل عىل

ذلك. نحو أو القادم
أسهل تكون والتي للقدرة، وفًقا املهام ع توزِّ التي وامَلِرنة الالمركزية النُُّظم إن
وستافينز ألدي يخربنا عموًما.12 فاعليًة أكثر ذلك عىل بناءً تكون ربما املراجعة، يف نسبيٍّا
والقدرة وتكنولوجياته واقتصادياته املناخ علم تميِّز التي الكبرية الشكوك إىل بالنظر أنه
متسلسل نهج عىل القائمة امَلِرنة السياساتية التحتية البنية فإن املستقبل، يف التعلم عىل
السياساتية الخطط عىل مفضلة تكون ربما جديدة معلومات عىل يشتمل القرار لصنع
ولكن متجدد، أساس عىل لألداء منتظم تقييم إجراء رضورة يعني وهذا جموًدا،13 األكثر
املقيِّمون بها يتمتع أن يجب التي والسلطات التقييمات يجري أن ينبغي َمن مثل أسئلًة
املهمة املزايا من اثنتني أيًضا وفيكتور روستياال يذكر وكذلك تُحل. ولم معقدة أسئلة هي
للمرور تضطر ال االتفاقيات هذه فمثل للمفاوضات؛ امللزم وغري املرن للنهج األخرى
أكثر التزامات بتقديم للدول تسمح وربما سياسيٍّا، الصعبة املحيل التصديق عملية عرب
االلتزامات أن هي القول خالصة ملزمة.14 اتفاقية بموجب ممكنًا سيكون مما طموًحا
شديدة والقدرات اليقني عدم سياق يف الواضحة املزايا بعض لها امللزمة، وغري املرنة
الثابتة، الزمنية والجداول لألهداف الواضحة املزايا بعض أيًضا يوجد ولكن التفاوت،
األرجح عىل أفضَل يَُعدُّ ما األولية. األهداف تتحقق لم أو الظروف تدهورت إذا سيما ال
الواضح والوقت املشكلة خطورة عىل اإلجماع ودرجة االتفاقية طبيعة عىل يعتمد سوف
والشخصية. املوضوعية األحكام من معقد خليط وهذا فاعل؛ نحو عىل للترصف املتبقي
أو الداخلية، السياسات هيمنة هو التفاوض؛ نظرية مجال يف آخر موضوع ثمة
التكاليف تختلف فال واملصالح، للقوة الدويل التكوين مع املتساوية أهميتها األقل عىل
رسمية اتفاقية أيَّ أن فبما الواحدة. الدولة داخل أيًضا بل فحسب، الدول بني واملصالح
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محليٍّا دعًما تحتاج الرسمية غري االتفاقيات حتى أنه وبما تصديق، عىل تحصل أن يجب
لن ذلك دون فمن األهمية؛ بالغ أمٌر محليٍّا كاٍف» «توافق تحقيق رضورة فإن كبريًا،
ليست السياسية القيادة أن ومع االتفاقية.15 تفشل أن املرجح من أو اتفاقية، أيُّ توجد
أنها الواضح من فإنه محيل، توافق خلق ويف املناسبة السياسات وضع يف الوحيد املتغري
األيديولوجية، املواقف تجنُّب عىل قادرًة القيادة هذه تكون أن رشيطة عنه، غنى ال متغري
القضايا. هذه بشأن تقدم لتحقيق السيايس املال رأس ببعض للمخاطرة ومستعدًة
املناخ تغريُّ ترشيعات حول املتحدة الواليات يف املحلية املفاوضات تتيرس أن أيًضا ويمكن
من سيقلل ذلك ألن نجاحها؛ والصني املتحدة الواليات بني الثنائية املفاوضات أثبتت إذا
ولكن عادلة، غري تنافسية ميزة لكسب وسعيها باملجان منتفع إىل الصني ل تحوُّ مخاوف

لآلمال. مخيبة كانت وبعدها كوبنهاجن قبل املفاوضات هذه نتائج
مجال يف أوباما حكومة سياسات يف األمل خيبة البيئي املجتمع يف برسعة تنامت لقد
جزءًا فإن ذلك، ومع النووية.16 للطاقة الرئيس دعم بسبب سيما ال املناخ، وتغري الطاقة
كخوض النظام: عىل الزائد للحمل نتيجة هي الرئيس تواجه التي املشكلة من كبريًا
الصحية؛ الرعاية نظام إصالح ورضورة الطاحنة، االقتصادية وكاألزمة كبريتني، حربني
السيايس العمل عبء ويزيد األخرى. للقضايا الوقت من الكثري ترتك ال التي األمور وهي
املريحة، الحياة أنماط يف محتملة وتغريات مرتفعة، تكاليف عىل القضايا تنطوي عندما
املتضمنة املحتملة الخسائر من تخاف التي املصالح ذات الجماعات من قوية ومقاومة
خطر العاملي االحرتار أن فكرَة أيديولوجيٍّا تعارض التي أو جديد طاقة اقتصاد تبني يف
املتحدة الواليات يف السيايس النقاش أصاب أنه يبدو الذي الشديد واالستقطاب جدي.
زمنية جداول تحديد وأخريًا، صعوبًة. أكثر براجماتية وسط حلوٍل عىل التفاوض يجعل
طبقة وتضيف السياسية، املساحة تقليص إىل تؤدي املختلفة البلدان يف متباينة سياسية

التفاوض. لعملية التعقيد من أخرى

نتجه؟ أين إىل (6)

من استقاؤها يمكن التي املحتملة الدروس وهي بالتناول، جديرة أخرية نقطة توجد
ريتشارد هارفارد جامعة يف االقتصادي الخبري أشار وقد البيئية. املفاوضات تحليل
مؤسسات إنشاء «فإن قرونًا، يمتد أن للمشكلة الزمني للمدى يمكن عندما أنه شمالنيس
من أهمية وأكثر — معني سياساتي برنامج اختيار قبل منطقيٍّا يبدو دائمة وأُطر
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يف جدٍّا ضعيًفا أو ا جدٍّ قويٍّا برنامًجا باعتباره إليه سننظر أننا املؤكد من — اختياره
الفصل يف املسألة هذه إىل وسنعود ا جدٍّ معقول أمر وهذا الزمان.»17 من عقد غضون
يطرح قد شمالنيس الربوفيسور تعليق أن إىل اإلشارة أيًضا ينبغي ذلك، ومع التايل.
واألطر املؤسسات نعرف أن يمكننا كيف معرفتنا، ملحدودية نظًرا أوًال: مهمني؛ سؤالني
ال العقد، غضون يف اتخاذها بنا يفرتض التي الخيارات ما وثانيًا: إنشاؤها؟ ينبغي التي
للقيام يكفي ما نعرف أن إىل يشء بأي القيام عن االمتناع خيار لدينا ليس أنه سيما

صحيح)؟ أنه املفرتض األحرى عىل (أو الصحيح باليشء
العثور من تمكَّنَّا ما أفضل إنها التعميمات؟ هذه من املستقاة الفائدة مدى ما
السيايس السياق يف ممكن هو ما حدوِد حول واقعية أحكام عام بشكل وهي عليه،
عىل نركِّز وأن َمِرنني، نكون بأن النصائح فإن وهكذا الحايل. واالجتماعي واالقتصادي
نكون عندما إال ثابتة زمنية وجداول أهداًفا نضع وأالَّ امللزمة، غري الالمركزية النظم
سياساتية وأطر مؤسسات إقامة عىل نركز وأن رضورية، أنها معقول نحو عىل متأكدين
اقرتاحات كلها هي رسيًعا؛ مختلة تصبح أن يمكن محددة سياسات وضع من بدًال

الصحيح. العمل مسار حول معقولة
كافية املرنة والوسائل املعتدلة األهداف كانت إن نسأل أن العدل من ذلك، ومع
إن أْي الوقت؛ هو واملتشائمني الرباجماتيني بني الرئييس الفارق الغالب، ففي ال. أم
ذلك يكون عندما وليس كثريًا، أسوأ والبيئة الطاقة مشاكل تصبح عندما تنتهي الخالفات
الرئيسية املشكلة تتطلب وقت، من نمتلكه ما مدى حول اليقني لعدم ونظًرا محتمًال.
يسفر ال قد املعتدل املنهج أن بما أخرى: بعبارة للمخاطر، األساس يف شخصيٍّا تقييًما
للغاية، مكلًفا يكون أن يمكن الراديكايل واملنهج الكافية، بالرسعة معتربة نتائج عن
أنه يتضح أن ويمكن الخطأ)، الراديكايل املنهج نختار (أْي مضلًال يكون أن ويمكن
نوع أيِّ يف القرار سيتخذ الذي وَمن خوضها؟ نريد مخاطر فأيَّ رضوريٍّا؛ يكن لم
االتفاقية أو اتفاقية أفضل إىل التوصل املمكن من يكن لم إذا التفاوض؟ ساحات من
وزيادة الدولية السياسات فشل مخاطر تقليل يمكننا فكيف األدنى، الحد عىل الرضورية
التي االتفاقية أْي الكفاية»؛ فيه بما «الجيد مستوى من التدريجي االقرتاب احتمال
االحرتار وبتقليل جديد طاقة اقتصاد بإنشاء املشرتكة األهداف نحو مطرًدا ًما تقدُّ ق تحقِّ
املستقبل؟ وأجيال الحالية واألجيال والفقراء األغنياء تجاه بإنصاف والعمل العاملي
مع االمتثال، مسألة يف َكثََب عن ناظرين التايل، الفصل يف القضايا هذه نستكشف سوف
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األوروبي، االتحاد تنمية ويف التجارية املفاوضات يف املستحدثة األفكار بعض استكشاف
التوسيع. مقابل والتعميق — املتغريات» «هندسة — ألخرى حالة من التدرُّج وسندرس
أن يمكن لكن كامل، بشكل جديدة ملشكلة أخرى سياقات من أفكار تصلح ما ونادًرا
أيًضا أخرى مرة نتناول وسوف جديدة. نظر وجهات أو رًؤى توليد يف مفيدة تكون
عىل — املعنية» «األطراف بعض أو جميع تضمني كان وإن املفاوضات، أشكال مسألة
التفاوضية العملية ويجعل املفاوضات نجاح آفاق ن سيحسِّ — املصطلح هذا تحديد مدى
العملية الوسائل بعض عىل العثوَر هو الطريق طول عىل الهدف وسيكون رشعية؛ أكثر

للنجاح. قابلة دولية التفاقيات الوصول طريق تعرتض التي العقبات لتقليص
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٢٠٠٩ مايو يف املناخ بتغريُّ املعنيِّ األعمال لدوائر العاملي القمة بمؤتمر اجتماٌع طَرَح
الكربون، انبعاثات لحقوق قوية عاملية أسواق إنشاء «كيفية للمناقشة: التالية املواضيَع
مجال يف االستثمار وتشجيع الطاقة، استخدام كفاءة وتعزيز النظيفة، الطاقة وتمويل
املستدام االستخدام وتطوير الغابات، وحماية التكنولوجي، التعاون وتعزيز التكنولوجيا،
جدول هذا إن لقول بنا حاجة وال املناخ.»1 تغريُّ مع التكيف وتمويل وإدارة لألرايض،
جرَّاء بالدهشة املرء يصاب ذلك، مع أيام. ثالثة ملدة يُعقد ملؤتمر بالنسبة كبري أعمال
يمكن وأنه األساس، يف كذلك ستكون أو فنية حلول هي الحلول أن الواضح االفرتاض
اآلخرون. ليحلها القضايا هذه بشأن اتفاق إىل بالتوصل الخاصة السياسية املشاكل ترك
معقوًال؛ ليس النهج هذا فإن ودوليٍّا، محليٍّا املوجودة العميقة السياسية للمشاكل ونظًرا
الخرباء نفس ِلَجمع صغرية، أو كبرية كانت سواء االجتماعات، من املزيد عقد فمجرد
لن وتكراًرا؛ مراًرا وأحيانًا بالفعل، إليها توصلوا التي نفسها النقاط إىل للتوصل مًعا
نقوم ومتى وكيف به، القيام يجب «ما حول الرئيسية األسئلة دارت إذا كافيًا. يكون
األقل، عىل حيوية تكون سوف السياسية العملية فإن ذلك»، ثمن سيدفع الذي وَمن به،
نحو للتوجه واضحة رضورة وتوجد واالقتصادية.2 والتكنولوجية العلمية العمليات مثل

الفصل. هذا محور هو وهذا العملية، النتائج

مختلفة نظر ووجهات مختلفة نظم (1)

تظهر البيئية القضايا كانت إن مسألة تحديد يف حيوي أمر القيادة متغري أن الواضح من
تستحق هنا أخرى قضايا توجد ولكن ذلك، يف بقوة التأثري يف السيايسأو األعمال جدول يف
التعامل عىل قادرة تكون لن الديمقراطية الدول أن إىل املحللني بعض أشار التعليق.
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تهيمن الشخصية املصلحة ذات القوية الضغط جماعات ألن والبيئة؛ الطاقة مشاكل مع
مع املدى.3 القصرية باالحتياجات الوفاء سبل عىل ومركزة مادية ثقافة وتسودها عليها،
أفضل، أداؤها يكون سوف أو كان االستبدادية الدول أن عىل مقنعة أدلة توجد ال ذلك،
أن أو التكنولوجي، االبتكار توليد يف فاعليًة أكثر تكون سوف املغلقة املجتمعات أن أو
يف ممكنًة ستكون املشرتكة األهداف لتحقيق سعيًا املدني للمجتمع الشعبية القاعدة تعبئة
بطبيعة وهذا املفتوح. املجتمع عنارص جميع عمًدا قوضت التي االستبدادية، املجتمعات
امليل أقلها ليس البارزة، العيوب بعض لديها الديمقراطية األنظمة أن ينفي ال الحال
معظم فإن ذلك، ومع الحكم. يف والتغيريات املتكررة االنتخابات عن الناتج التناقض إىل
ستكون التي الحيوية املهام أداء يف بكثري فاعليًة وأكثر بكثري أغنى الديمقراطية الدول
ورعاية البدائل، ودعم للمستقبل، التخطيط مثل والبيئة؛ الطاقة مع للتعامل رضورية
استثناءً ستكون املعارصة الصني كانت إن نرى أن ويبقى والتكنولوجي. العلمي البحث
الصني تحوَّلت الصارمة، السياسية الضوابط عىل الحفاظ فمع ال؛ أم التعميم هذا من
يستثمر مفتوح شبه مركنتييل اقتصاد إىل مغلق شيوعي نظام من اآلن حتى بنجاح
عليه. كانت بما مقاَرنًة الدول، قائمة مقدمة يف وأصبحت املتجددة؛ الطاقة يف بكثافة

الختامي. الفصل يف الصني مسألة إىل وسنعود
عىل والبيئة الطاقة مجايل يف ناجحة دولية اتفاقيات إىل التوصل عىل القدرة ترتبط
الواضح من ذلك، ومع القضايا. هذه حول املحيل للتوافق املسبق باإليجاد وثيق نحو
االحرتار يف الرئيسية املساهمة الدول مجموعة يف شديًدا اختالًفا تختلف القدرة هذه أن
الواليات يف حتى أنه مع االستبدادية، الدول يف فرضه أو التوافق صنع يمكن العاملي.
يف التوافق هذا فاعلية مدى عىل النخبة ودعم الشعبي الدعم يؤثر أن املفرتض من املتحدة
توافق تحقيق حيث من الديمقراطية الدول بني االختالفات تقل وربما العملية. املمارسة
التغريات إىل آخر جزء ويف املتنامي، العلمي التوافق إىل منه جزء يف ذلك ويرجع كاٍف،
كبرية، الخالفات تزال ال ذلك، ومع الدول. من وغريها املتحدة الواليات يف الحكومة يف
املرتبطة التكاليف ارتفاع من املخاوف بسبب سنوات لعدة كذلك تظل أن املرجح ومن
جديدة عملياٍت دولٌة تبنَّْت إذا التنافسية امليزة فقدان من واملخاوف جديد، طاقة باقتصاد
االقتصادي املستقبل حول املعمم والقلق الخوف من نوع وبسبب املنافسون، يتبنَّها ولم

الوطني.4 املستوى وعىل الفردي املستوى عىل
املناخي التغري وترية حول جديدة ومعلومات قوية سياسية قيادة وجود مع حتى
املستقرة، غري املحلية التوافقات بني متواصًال توتًرا نشهد أن املتوقع من وعمقه،
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درجات لتحقيق املتزايدة الحاجة كذلك ونشهد الوطنية للمصالح املتباينة والتفسريات
— الوفرية فضائلها كانت مهما — الديمقراطية والحكومات الدويل. التعاون من كبرية
يمكن ال ألنه التفاوض؛ عملية إىل التنبؤ عىل القدرة عدم من كبرية درجة حتًما تضيف
راغبة أو فعله، عىل قادرة غري أو قادرًة القادمة الحكومة تكون سوف مما َن يتيقَّ أن ألحد
النظام نوع يكون فلن العاملي، االحرتار استمر إذا حال، أيِّ عىل فعله. يف راغبة غري أو
اتخاذ عىل الدول «جميع» األوضاع تدهور يجرب فربما كبرية؛ أهمية ذا متغريًا السيايس
األكثر التهديدات مع للتكيُّف — إلزاميٍّا سيكون منها وكثري — للغاية متماثلة إجراءات

منها. للتخفيف أو حدًة
النظر وجهات بآثار تتعلق وهي التفاوض، عملية يف ظهرت أخرى مسألة ثمة
فببساطة، السياسية. العلوم ومتخصيص البيئة حماية ومنارصي لالقتصاديني املختلفة
«أسوأ تحليل أشكال من شكل وهو الوقائي»، «املبدأ عىل للرتكيز عرضة البيئة منارصو
خشية األدلة كل عىل الحصول قبل الترصف عىل يرص الذي التحليل هذا سيناريو»؛
مدفوعني ونكون كارثة.5 نحو فيه رجعة ال منزلًقا سيخلق الترصف يف التأخري أن
بالنسبة منطقي غري موقف وهو التكلفة»، عن النظر «بغض بأمور القيام إىل حينها
وعلينا التكاليف، نتجاهل أن ينبغي ال أو يمكن ال أننا عىل يرصون الذين لالقتصاديني
يفعل كما أيًضا، املرء عىل ويجب معرفتنا. حدود ضوء يف باملرونة االحتفاظ نحاول أن
االقتصادية «األمور يسميه ما يتجاهل أن الرضوري من أنه إدراك كروجمان، بول
البيئة «حماية بأن القائلة التبسيط يف املغالية الحجج يشجب فهو فيها»؛ املرغوب غري
املتاحة التقديرات أفضل «تشري أيًضا: يقول ولكنه تكاليف»، أيِّ دون مكسبًا، ق ستحقِّ
تدريجيٍّا.»6 ذ نُفِّ دام ما متواضعة، ستكون االنبعاثات من الحد برنامج تكاليف أن إىل
اقتصادية اسرتاتيجية وتنفيذ وضع تكاليف حول تفصيًال أكثر حجًجا سترين وقدََّم
اإلجمايل املحيل الناتج من ٪١-٢ حدود يف التكاليف سترين ويقدر الكربون، منخفضة
وعىل حاد. عاملي احرتار مع التعامل تكاليف من أقل بالتأكيد وهي املقبلة، العقود يف
بشأن حاسم قرار اتخاذ عىل البيئة حماية منارصي تركيز بني الرصاع فإن حال، أيِّ
عىل السياسية) العلوم (ومتخصيص االقتصاديني وتركيز اتخاذها، املطلوب اإلجراءات
إىل يؤدي أن ويمكن شديًدا، يكون أن يمكن الفوائد؛ إىل بالنسبة التكاليف تقدير منهج

به. القيام ووقت به القيام ينبغي ما حول حادة خالفات
يف سيايس ال نهج أيَّ السياسية العلوم متخصصو يقاوم أن املتوقع من أخريًا،
املناسبة املؤسسية اآلليات إيجاد عىل الالزم من أكثر ضيق نحو عىل ويركز جوهره،
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ستكون التي السياسية التسوية جدوى ويتجاهل الجماعي، اإلجراء مشاكل عىل للتغلب
مفر ال والتنازالت الوسط فالحلول املنظور، هذا ومن بحمايتها.7 معنية املؤسسية اآللية
عندما سيما ال للجيد»؛ عدوٍّا «األفضل فيها يصبح أخرى حالة يخلق قد وتجاُهلها منها،
املهنية التحيزات هذه كل حال، أيِّ وعىل «أفضل». يُعتَرب مما كثريًا متأكدين نكون ال

للغاية. صعبًة التعاونية االتفاقيات تجعل ربما

التوقعات تحسني (2)

دولية أو إقليمية أو محلية كانت سواء — العاملي االحرتار آثار تختلف أن املتوقع من
مع إما التعامل عىل القدرات ألن ذلك، عىل عالوة الجغرايف. املوقع وكذلك الشدة يف —
أو الرغبة فإن كبريًا، اختالًفا أيًضا تختلف املناخ؛ تغري عواقب مع أو املشكلة مصادر
ثَم، ومن متناظرة. تكون ما نادًرا معها والتكيُّف اآلثار تخفيف تكاليف دفع عىل القدرة
مؤسسات وإنشاء مستقر، عاملي سياساتي إطار وضع يف املتمثل العسري الهدف فإن
الكربون؛ النبعاثات بالتبادل عليه ومتفق بمرونة عادل لسعر والتوصل فاعلة، دولية
عىل منها: عليها؛ إجابات تحتاج متعددة أسئلة توجد تحقيقه. جوهريٍّا الصعب من هدف
املفاوضات؟ طاولة حول مقعد عىل سيحصل َمن املفاوضات؟ تبدأ أن ينبغي مستًوى أيِّ
االحتماالت ذو السياسات صنع عملية نهُج ما فارق؟ أيَّ االتفاقية شكُل سيُحِدث هل
عىل اإلجابة يف بها نستعني أن ينبغي التي املبادئ ما واقعية؟ اتفاقيات إىل للوصول األوفر
املفاوضات تصاحب ما عادًة التي العملية الرشوط بعض بتلخيص نبدأ األسئلة؟ هذه

ذلك؟ يشغلنا أن ينبغي ملاذا ولكن تجاهلها، يتم ما كثريًا أنها صحيح الناجحة.
ويف التفاوض يف قوية مصلحة لديها أن الحكومات تقتنع أن يجب األول، املقام يف
قوي محيل تحالف لديها يكون أن يجب الحال، وبطبيعة دويل، اتفاق بلوغ تكاليف دفع
أنه بوضوح ذلك يتضمنه ومما كان. أيٍّا إليه تتوصل الذي االتفاق لدعم استعداد عىل
وأحيانًا نفسه، الوقت يف أحيانًا األقل؛ عىل مستويات ثالثة عىل مفاوضات تُجَرى أن يجب
التفاوض منظومة داخل األكرب املجموعة مستوى وعىل الداخيل، الصعيد عىل التوايل: عىل
مشاكله مستًوى لكلِّ نهائي. اتفاق إىل للتوصل املجموعات بني ما مستوى وعىل الدويل،
والعملية املجموعات. بني ما النهائي املستوى عىل الصعوبات تُفاِقم التي الخاصة،
نحو عىل مختلَّة أصبحت املتحدة، األمم منظومة داخل وخاصة تلك، املعقدة التفاوضية
املفاوضات عن ينتج ال وكثريًا ا، هشٍّ املجموعة داخل التوافق يكون ما فدائًما متزايد؛
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باملرة. واضحة غري مبهمة نتائج سوى املجموعات بني ما مستوى عىل التي الالحقة
من أكثر بني للمفاوضات فاعل بديل وجود غياب إال لسبب ال العملية هذه واستمرت

دولة. ١٥٠
الزمنية الجداوَل الوطني الصعيد عىل التقدم سبيل تعرتض التي العقبات وتشمل
تطول أن ويمكن القيادة. تغيري أو املقبلة االنتخابات بسبب ربما املتباينة؛ السياسية
سيما (ال مجموعة كل داخل الداخلية االنقسامات بسبب مفرط نحو عىل الدولية العملية
التوافق من الكثري يوجد ال قد أنه وبسبب للغاية)، واملتنوعة العديدة الثالث العالم بلدان
أيًضا اإلنصاف حول الخالفاُت ر تؤخِّ وربما مجموعة، كل تقدِّمها التي املطالب حزم بني
الدول تسعى بالطبع، والخسائر. األرباح توزيع بشأن الشكوك وكذلك التفاق، الوصوَل
ولكن األمر)، لزم إذا للخارسين تعويًضا (أو متبادلة منافع تقدِّم اتفاقات إىل للوصول
املقبولة الرشوط حسابات عىل تؤثِّر أن يمكن املدركة واملصالح القوة يف االختالفات
دولٌة كانت إذا أكرب بسهولة العقبات عىل التغلب يمكن للتكاليف. السليم والتخصيص
لالتفاقية األولية التكاليف من النسبية حصتها من أكثر لدفع استعداد عىل وقوية غنية
ظل يف صعبة التضحيات هذه ولكن فائدة، أكثر مستقبلية نتائج إىل التوصل لضمان
التفاوض، مجاالت جميع يف العقبات هذه توجد الراهنة. واالقتصادية السياسية البيئة

العاملية. املؤتمرات مستوى عىل حدًة أكثر تكون لكنها
تكون ما عادًة املحلية الساحة فإن سياساتي، نطاق داخل إجماع وجود حالة يف
حيث تغيريها؛ الصعب فمن الداخلية، السياسة وضع بمجرد حال، أيِّ فعىل تبعيًة. أقل
من املختلفة التكوينات ذات الجديدة السياسات وملعارضة عنها للدفاع تحالفات تظهر
— القائمة للسياسات القرار صنَّاع ينصاع أن أيًضا املتوقع ومن والخارسين. الفائزين
الفشل ويربروا املناقضة املعلومات يتجاهلوا وأن — مناصبهم يف جدًدا يكونون عندما إال
من النقيض وعىل ذلك، عىل عالوة املستقبل. يف النجاح لتحقيق مقدمة مجرد باعتباره
الحقيقي العالم يف القرار صانع فإن القرارات، صنع يف العقالني القرار صانع نماذج
إىل ومنجذبًا لخياراته، ومنحاًزا واألولويات، األهداف من متأكد غري يكون أن املحتمل من
انتقاء رضورة بسبب شديد لضغط وخاضًعا والعقل، العاطفة بفعل االتجاهات مختلف
ذاتها، حدِّ يف مهمة املحلية والرصاعات املهمة.8 الجماهري بعض تزعج أنها بد ال خيارات

الدويل. التفاوض عملية تقوض أن أيًضا يمكنها لكن
تماًما، واضًحا ليس النجاح قياس أن هي الرشط هذا مع أخرى مشكلة توجد
نحو التحرك ثَم ومن والشخصية؛ املوضوعية األحكام يعكس الفشل) (أو فالنجاح
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قياسها يمكن التي — االنبعاثات خفض أهداف تحقيق مثًال، — األهداف بعض تحقيق
أطراف مختلف يشعر أن يجب إنه إذ أيًضا؛ تتدخل الشخصية األحكام ولكن بموضوعية،
قت تحقَّ األهداف بعض أن بََدا لو وحتى الخاصة. ملعايريهم وفًقا ناجح االتفاق أن االتفاق
الراهنة) املعرفة حيث من األقل (عىل كافية كانت إن مسألة فإن موضوعي، نحو عىل
التعقيد أيًضا يوجد كما كبري. حدٍّ إىل شخصيٍّا عليها الحكم يكون أن يمكن أو تكون
أو فشل إىل يتحول أن يمكن املدى القصري الفشل أو النجاح أن يف يتمثل الذي اإلضايف
مضللًة الفشل أو بالنجاح املبكرة األحكام تكون أن يمكن باختصار، املدى. طويل نجاح

مدمرًة. أو
الدولية االتفاقيات بشأن التفاوض تسهيل يف الثاني العامل يكون أن املتوقع من
أطراف بأن — الرئيسيني املشاركني بني سيما ال — االنتشار واسع شعور وجود هو
ذات عقوبات وجود مع بذلك القيام عىل القدرة لديهم وأن لها، يمتثلون سوف االتفاقية
بنِيَّة االتفاقيَة عوا يوقِّ لم وأنهم وجودها، دون من أو االمتثال لعدم ية وجدِّ مصداقية
ينبغي االمتثال عدم كان إن مسألة حول املتخصصني بني حادٌّ جدل ويدور الخداع.
التغلب يجب مشكلة أنه عىل أو عليه، املعاقبة يجب لالتفاقية انتهاك أنه عىل يُعاَمل أن
املجردة اإلجاباُت ذلك، مع االمتثال. عىل القدرة تعزيز ومحاولة اإلقناع طريق عن عليها
(عىل املخالفة خطورة عىل األمر هذا يف الكثري يعتمد كثريًا. مفيدة ليست السؤال هذا عىل
النووية)، األسلحة انتشار عدم ومعاهدة إيران حالة يف خطرية املخالفة املثال، سبيل
لطرف والفنية اإلدارية والقدرات الحالية، املشكلة سياق يف املخالفة الدولة أهمية وعىل
للحد التفاقيٍة الصني امتثال فعدم واضحة؛ اإلبهام أوُجه إن يمتثل. لم الذي االتفاقية
فرض محاولة تجاُهل يتم ربما لكن ا، جدٍّ خطريًا انتهاًكا يشكِّل الكربون انبعاثات من
من للحد آخر التزام أيِّ عن تبتعد الصني جعل إىل فستؤدي وإال صارمة، عقوبات
مصداقية، ذا تهديًدا تمثِّل لم إذا األقل عىل أو العقوبات، تُطبَّق لم إذا لكن االنبعاثات.
اإلدراك عن النظر برصف األول، املقام يف للصني بالنسبة لالمتثال الحافز سيكون فماذا
األخرى؟ الدول جميع مثل للصني بالنسبة كارثيٍّا سيكون العاملي االحرتار بأن املتزايد
بذلك القيام عىل القدرة إىل تفتقر ألنها تمتثل ال التي األفريقية الدولة النقيض، وعىل
أيِّ إىل امتثالها عدم يؤدي ال ربما عليها: عقوبات لفرض مرشًحا تكون أن ينبغي ال
الفنية املساعدة إىل بحاجة وهي شديدة)، تكون قد (التي املحلية العواقب سوى عواقب
طوارئ حالة وجود باستثناء الحالتني، كلتا ويف االمتثال. عىل قادرة لتصبح واملالية
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نموذًجا يبدوان واملساعدة اإلقناع فإن العاملي، االحرتار حول جديدة معلومات عن ناجمة
أن للمرء ينبغي ربما أو االمتثال، عدم مع التعامل إىل الرامية للجهود عقالنية أكثر
وما املوقف. عىل يعتمد هذا كل األسئلة؛ جميع عىل الشهري االقتصادي الرد إىل ينتهي
إذا املثال، سبيل عىل املذكورة؛ املخالفة خطورة حول األحكام هو هنا عليه األمر يعتمد
البلدان من العديد حتى أو كبري بلد امتثال عدم فإن التصاعد، يف العاملي االحرتار استمر
من السياقي الحكم شديدة. عقوبات فرض يربِّر قاتًال تهديًدا يشكِّل أن يمكن الصغرية
ذلك يفعل َمن عىل كله األمر يتوقف باملجان؛ باالنتفاع يتعلق فيما رضوري نفسه النوع
االنتفاع عىل السيطرة يمكن ذلك، عىل عالوة الراهن. الوقت يف املشكلة خطورة ومدى
التي العالقات عىل يؤثر سوف االمتثال عدم أن املعلوم من يكون أن طريق عن باملجان
االمتثال عدم عقوبات كانت إذا أيًضا االمتثال احتماالت وستزيد املستقبل، يف ستستمر

النزاعات. لتسوية آلية توجد كانت وإذا ومتسقة، شفافة
فإحدى أيًضا؛ الداخلية السياسة بنطاق بشدة والتنفيذ االمتثال يتأثر أن املتوقع من
أن املحتمل غري من الدولية االتفاقية عىل يتفاوضون الذين األفراد أن هي املشكالت
االتفاقية، «بملكية» اإلحساس يتبدد فربما تنفيذها، عن املسئولني األفراد هم يكونوا
تتغري ذلك، إىل إضافة األمر. يف النظر ووجهات املصالح من مختلفة مجموعة تؤثر وربما
بعض ويف اتفاق، إىل التوصل تم عندما سائدة كانت التي الظروُف األحيان من كثري يف
ومن ما. حدٍّ إىل منتظمة بوترية الحكومات تتغري كما جذريٍّا، التغري هذا يكون األحيان
بأمانة تنفيذها عىل اآلخرين االتفاقية أطراف قدرة أو استعداد بشأن الشكوك فإن ثَم
استباقية انسحاب عمليات مفرغة؛ حلقة إىل الواقع يف تؤدي وربما مزمنة، شكوك هي
التي االتفاقيات تكون وربما األخرى. لألطراف االستباقي لالنسحاب توقًعا االتفاقية من
التفاوض تجعل قد إنها حيث من اإلطالق؛ عىل التفاقية التوصل عدم من أسوأ تنفذ لم

صعوبًة. أكثر املقبلة االتفاقيات حول
من العظمى الغالبية الجد؛ محمل عىل التنفيذ مسألة ألخذ آَخر عميل سبب يوجد
األطراف، متعددة أو ثنائية مفاوضات شكل يف الوطنية الحكومات بني تكون املفاوضات
دون الصعيد عىل عليها املتفاوض االتفاقية تُنفذ سوف األحيان من كثري يف ولكن
إنتاج مثل أمور عىل السيطرة لها يكون قد واملحلية اإلقليمية السلطات إن إذ الوطني؛
اإلنمائي املتحدة األمم برنامج قدر وللتوضيح، القوانني. وإنفاذ النقل وشبكات الطاقة
انبعاثات خفض مشاريع من باملائة ٥٠–٨٠» يف تؤثر الوطنية دون الحكومات أن
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الِبنى الحكومات تضع لم ما معنًى، بال كوبنهاجن يف اتفاق أيَّ يجعل ما الدفيئة؛ غازات
الحكومات وتسيطر املحيل.»9 املستوى عىل إجراءات إىل االلتزامات ترجمة لضمان الالزمة
أيًضا املرجح ومن الحيوية، املالية املوارد عىل األحيان من كثري يف أيًضا واملحلية اإلقليمية
إضافة اإلنقاذ. عمليات عن األول واملسئول البيئية بالكوارث يتأثَّر َمن أول تكون أن
الحكومات ومعرفة خربات عىل متفوقة املحلية ومعرفتها خرباتها تكون ربما ذلك، إىل

الوطنية.
بالغ شاغًال تكون أن يجب املحلية واملشاركة القدرات أن إىل االعتبارات هذه تشري
منه جزء يف السبب ويعود كذلك، تكون ما ونادًرا الدويل. التفاوض عملية يف األهمية
وبطبيعة نفوذها. دائرة بحماية للغاية تهتم الوطنية والحكومات البريوقراطيات أن إىل
ثَم ومن ضئيلة، النامية البلدان يف املحلية والخربات التحتية البنية تكون ما عادة الحال،
برسعة املساعدة عىل قادرة الدولية املؤسسات تكن لم ما السياسات فشل ذلك يضمن
األهمية، بالغ شاغٌل واإلقليمي املحيل التنفيذ أن حني يف أنه إدراك أيًضا ويجدر وفاعلية،

الدولية. املفاوضات سياق يف الشاغل هذا دمج الصعب من دائًما سيكون
التفاوض احتماالت عىل تأثري الحاالت بعض يف له يكون ربما آخر رشط يوجد أخريًا،
الشكوك كثرة مع نفسها.10 االتفاقية بتصميم العامل هذا يتعلق ناجحة، اتفاقيات عىل
من ليس فإنه املصالح، تفسريات استقرار وعدم كبرية برسعة املعرفة وتطور البالغة
اليوم التزام يصبح أن احتمالية ضد تأمني عىل للحصول الدول تسعى أن املستغرب
من تكون الوضع هذا مع التعامل طرق إحدى آنًفا، ذكرنا وكما املقبل. العام يف عبئًا
للتقييم متكررة فرتات تحديد خالل من االتفاقية، أحكام عىل املرونة إضفاء خالل
فرض من بدًال واملساعدة اإلقناع يُؤثِر امتثال نظام إنشاء طريق عن وربما واملراجعة،
االتفاقية توقيع عند تسود التي الظروف تتغري أن تقريبًا املؤكد ومن قاسية. عقوبات
فرض فمحاولة البداية؛ من االعتبار يف ذلك يؤخذ أن املنطقي ومن مهمة، بطرق املبدئية
سياسيٍّا منطقي غري أمر الحاجة عن الزائدة أو الزمن عليها عفى التي للرشوط االمتثال

واقتصاديٍّا.
املفاوضون يحتاج ما حول مفيًدا يكون أن يمكن تحذيًرا التعميمات هذه تمثِّل
الطاقة سياق يف ذلك، ومع ه. تيرسِّ ربما لكنها النجاح تضمن ال وهي اعتبارهم؛ يف وضعه
البيئة، وعلم االقتصاد وعلم والتكنولوجيا، والعلم والسلطة، السياسة تمتزج حيث والبيئة
اقرتاحات نحتاج ربما ذلك؛ من أكثر نحتاج ربما معقدة، بطرق مًعا والدويل واملحيل
باستمرار. تتطور التي الوعرة املفاوضات ساحة خالل التنقل كيفية حول وعملية محددة
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املفاوضات أماكن حول الجدل (3)

عىل إجابتنا تؤثِّر سوف تعاونية؟ دولية اتفاقيات عىل للتفاوض محفل أفضل هو ما
املستوى عىل هي هل تنفيذها. واحتمالية إليها ل التوصُّ يجري التي الدولية االتفاقية نوع
عن فضًال الصلة، ذات الدولية واملنظمات تقريبًا، جميعها العالم دول تجمع العاملي،
والناشطني، والعلماء اإلعالم ووسائل الحكومية غري املنظمات من متنوعة كبرية مجموعة
املشاكل بتقليل أو بحلٍّ تَِعد معاهدة إىل للوصول الوقت من معقولة لفرتة واحد مكان يف
يف التفاق الوصول إىل السعي املرء عىل ينبغي أم االهتمام؟ نطاقات أحد يف تظهر التي
(عىل املشكلة عىل فحسب ومبارش قوي تأثري لهم الذين أولئك بني مثًال أصغر، أماكن
ُمَشكَّلة أصغر مجموعات يف أو الكربون)، النبعاثات الرئيسيون املنتجون املثال، سبيل
زائًدا الثماني مجموعة أو الثماني الدول مجموعة أو العرشين مجموعة مثل بالفعل
القوى «ائتالفات يف أو أفريقيا)، وجنوب واملكسيك والربازيل والهند (الصني خمس عليها

لذلك؟ خصوًصا امُلنشأة الراغبة»
التنازالت تكون وسوف القضايا، لجميع كاٍف واحد مكان يوجد لن أنه املتوقع من
وغري القضايا، لبعض بالنسبة مناسبًة األمكنة كافة أو مكان أيُّ يكون أن ويمكن حتمية،
كمتسلسلة؛ التفاوض عملية توجد أن يجب ذلك، إىل إضافة أخرى. لقضايا تماًما مالئمة
وستسعى صلة، ذي غري — العاملي حتى الشعبي املستوى من — مستًوى يوجد فال
تتفق مستًوى كل عىل والسياسات اإلجراءات أن ضمان إىل الناجحة السياسة صنع عملية
بني املفاوضات فشلت وإذا وتكملها. األخرى املستويات عىل والسياسات اإلجراءات مع
تريد، كما تترصف تقريبًا دولة كل تُِركت وإذا فاعلة، اتفاقيات إىل ل التوصُّ يف الدول
إىل نُضطر فربما بأرسها، الدولية السياسات وضع عملية يف النظر إعادة إىل نحتاج ربما
قد األطراف، املتعددة االتفاقيات عىل الرتكيز من فبدًال عقب؛ عىل رأًسا العملية هذه قلِب
قانونًا امللِزمة الزمنية وجداولها ألهدافها دولة كل وضع حتمية عىل التأكيد إىل نُضطر
ما اجتماٍع يف املثال، سبيل فعىل ما. أزمٍة وقوع حال الرسيعة لالستجابات وخططها
كيوتو. لنهج كبديل الوطنية» «الجداول من سلسلة أسرتاليا ممثل اقرتح كوبنهاجن قبل
مشرتك عاملي إطار لوضع الحقة لجهود أساس بمنزلة الوطنية الربامج هذه تكون وربما
ملا أولية نماذج الوطنية الربامج تكون أن ويمكن بالرتايض.11 عليها املتفق للسياسات
أفضل ثاني هي وهذه األطراف، املتعددة املفاوضات يف للتفاوض األدنى الحد يمثِّل
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ليس ولكنه صعب األطراف املتعدد فاملسار ألوانها؛ سابقة تزال ال ولكنها اسرتاتيجية،
اآلن. بدائل يف التفكري إىل بحاجة ونحن كذلك، يصبح ربما لكنه بعُد، منه ميئوًسا

إىل نشري أن هنا ويكفي الختامي، الفصل بداية يف كوبنهاجن يف حدث ما سنناقش
املؤتمرات، دبلوماسية تاريخ يف األكرب التحضريية االجتماعات سلسلة من الرغم عىل أنه
مطروٌح بدائل عن البحث إن التوقعات. أو اآلمال تلبية يف كوبنهاجن مؤتمر فشل فقد

املتضاربة. املصالح بسبب اآلن حتى مثمر غري ولكنه بالفعل،
جمع خالل فمن واضحة؛ األصغر التفاوض أماكن من أيٍّ فوائد تكون أن وينبغي
باإلضافة والربازيل والهند الصني — الكربى «الناشئة» والقوى الكربى املتقدمة البلدان
يكون ربما فإنه األخرى، النامية للبلدان محدود تمثيل مع — آخرين اثنني أو بلد إىل
احتماالت وستزيد نسبيَّا، املتماثلة األطراف بني اآلراء يف توافق إىل التوصل األسهل من
والهند الصني تجعل ربما الحال، بطبيعة االتفاقات. تنفيذ عىل القدرة لديهم ستكون أنه
مع نفسه األمر يحدث أن يمكن ولكن صعبًا، اآلراء يف توافق إىل الوصوَل والربازيل
النامية البلدان لتمثيل اختريت التي النامية البلدان بعض ذلك، عىل وعالوة األكرب. املحافل
العالم بلدان (مجموعة والسبعني السبع مجموعة داخل معينة منطقة لتمثيل أو ككلٍّ
راديكاليًة أكثر تكون أن برضورة تشعر ربما املتحدة)، األمم منظومة داخل الثالث
لبلدان النطاق الواسعة املصالح تلبية أجل من بنفسها تكونه أن يف ترغب قد مما وتطلبًا
من لإلدارة نسبيٍّا قابليًة أكثر املحافل هذه تظل ذلك، ومع للغاية. املتباينة الثالث العالم
من العظمى الغالبية عن املسئولة األبرز الفاعلة الدوَل فيها وتجمع العاملية، املؤتمرات
وبعض األكرب، املحافل رشعية إىل تفتقر فإنها املنوال، نفس وعىل الكربون. انبعاثات
انبعاثات «مجرمي أكرب من تصبح ربما آخرين سوى يمثِّلها ال التي أو املهملة البلدان
أو عادٌل اتفاٍق أيَّ أن تشعر ال قد الحارضة غري والدول املقبلة، السنوات يف الكربون»
وعدد والقوية الغنية البلدان بني األضيق االتفاقيات باختصار، مصالحها. يعكس أنه
ستقل ولكن القصري، املدى عىل نسبيٍّا فعالة تكون قد الرئيسية النامية البلدان من قليل
املفاوضات املنتديات: ألصغر بالنسبة نفسه األمر ينطبق ربما الطويل. املدى عىل فاعليتها
يف متسببتني دولتني أكرب باعتبارهما والصني املتحدة الواليات بني تجرى التي الثنائية
والصني، املتحدة الواليات بني التوتر حدة ارتفعت إذا بلدين. وأقوى الكربون انبعاثات
ملتزمني كانوا إذا خاصة مفيًدا، يكون قد املفاوضات بدخول لآلخرين السماح فإن
الحلول، أفضل» «ثاني هو وهذا متبادلة. منفعة ذي دويل اتفاق إىل للوصول بالسعي
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العاملي املستوى عىل حل أفضل» «أوُل يكن لم إذا متاح خيار أفضل يكون ربما ولكنه
للتفاوض. الالزم من أطول لوقت مستغرًقا أو الالزم من أكثر مكلًفا أو متوفًرا

الثمانينيات وأوائل السبعينيات أواخر يف الراغبة» القوى «ائتالفات مناقشة بدأت
والسبعني السبع مجموعة بني املفاوضات جدوى عدم أصبح عندما العرشين، القرن من
العالَم نظريٍّا والسبعني السبع مجموعة َدْت وحَّ متزايد. نحو عىل واضًحا املتقدمة والبلدان
السبع مجموعة ق تحقِّ لم الواقع، يف مشرتكة؛ مواقف خلف واملنقسم ا جدٍّ الكبري الثالث
كبرية حزمة يف مًعا ببساطة املطالب كل فجمعت ، قطُّ مشرتكة مواقَف ا حقٍّ والسبعني
نهٍج اتباع نحو السعي ركََّز أحًدا. يُفْد لم جموًدا النتيجة وكانت للتفاوض، قابلة وغري
الواليات تشاركت التي الراغبة القوى ائتالفات عىل املفاوضات يف وفاعلية عملية أكثر
املوقع أو التنمية مستوى عن النظر بغض معني، اهتمام نطاق يف معها املصالح املتحدة
يجب أنه حقيقة االئتالفات لهذه الرئيسية االنتقادات وتشمل األيديولوجية. أو اإلقليمي
رضورية، جديدة تنازالت توجد قد وأنه جديدة، مشكلة ظهرت متى تشكيلها إعادة
تشكيل إعادة فعملية طفيفة؛ العيوب هذه تبدو أبًدا.12 التعاون عادات تكتسب ال وأنها
يف كبرية فائدة وتوجد والدائمة، الكبرية املنظمات يف رضوري أمر نفسها االئتالفات
لها، التابعة واملنظمات املتحدة األمم داخل الجامدة املجموعات منظومة قيود من الفكاك
إىل إضافة الراغبة. القوى ائتالف ضمن التعاون عادات اكتساب عدم سبب يتضح وال
غري من يبدو والتي املتحدة، األمم موظفي لنظام املعروفة القصور ألوُجه نظًرا ذلك،
أو النوع حساب عىل الجدارة تكافئ ال والتي قريب، وقت أيِّ يف إصالحها املحتمل
وتنفيذ تنظيم شأنها من التي الحكومية البريوقراطيات فإن نادًرا؛ إال الجغرايف املوقع
عىل التفاوض يف بكثري فاعليًة أكثر تكون أن يمكن الراغبة القوى ائتالف تكوين قرارات

حقيقية. اتفاقيات
املصالح تداخل عن النظر برصف عديدة، أخرى مزايا الراغبة القوى الئتالفات
حول الثاني الفصل يف املوجزة املناقشة تُذَكر معينة. مسألة يف حيويٍّا، كان وإن الواضح،
تنافسية غري النادي منافع الدولية. العامة للمنافع األوسع املفهوم ضمن النادي منافع
املثال سبيل فعىل — التقليدية العامة املنافع عكس عىل — االستبعاد تقبل ولكنها
فإن السياق، هذا يف رسوًما. الرسيع الطريق استخدام أو وطنية حديقة دخول يتطلب
قواعد عىل ويوافقون مصلحة يف يشرتكون األعضاء أن هي الراغبة القوى ائتالف ميزة
اتفاقياتها لقبول استعداد عىل يكونون متى االنضمام األعضاء لغري يمكن ولكن النادي،
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االنتماء أو الجغرايف املوقع خالل من اعتباطية استثناءات توجد ال بقواعدها. وااللتزام
الحرصية غري لكن الصغرية املجموعات هذه يشء، كل وفوق الثروة. حتى أو األيديولوجي
وعىل برسعة، وتنفيذها مشرتكة ملواقف التوصل عىل قادرة تكون أن احتماالت تزيد
املساعدات تزال ال ربما الخارجية. الظروف أو املعلومات يف التغريات مع رسيًعا التكيف
لكن االئتالف، يف واألضعف األفقر األعضاء لبعض رضورية الفنية واملساعدات الخارجية
حيث العاملية؛ الساحات يف يحدث ما كثريًا كبري مستًوى عىل ابتزاز حدوث احتماالت تقل
حني يف حال، أيِّ عىل موافقتهم. رشاء يتم لم ما املوافقة عن املشاركني بعض يمتنع
تكون ربما فإنها حل، أفضل ثاني النظرية الناحية من تكون ربما االئتالفات هذه أن
الدول، من معقول عدد بني اآلراء يف واقعي لتوافق للوصول املتاحة الوسائل أفضل أيًضا
جدد أعضاء بانضمام وللسماح الفاعل، التنفيذ عىل القدرة ولتوفري برسعة، ذلك ولفعل
الفارق هو النادي قواعد يقبلون الذين الجدد األعضاء أمام االنفتاح وهذا نسبية. بسهولة

العرشين. مجموعة أو الثماني الدول مجموعة مثل الحرصية األندية عن املهم
داخل ظهرت التي العملية األفكار بعض مع هنا مفيد تشابه أيًضا يوجد ربما
البلدان من عدًدا أضاف األوروبي االتحاد ع توسُّ أن حقيقة مع للتعامل األوروبي االتحاد
ولوائح قواعد مع للتكيف الوقت من مزيد إىل تحتاج التي نموٍّا، واألقل فقًرا األكثر
كان إن مسألة أْي ق»؛ التعمُّ مقابل ع «التوسُّ حول الجدَل األفكار إحدى تعكس الجماعة.
يف املحتملني األعضاء جميع ليشمل رسيع نحو عىل األوروبي االتحاد يتوسع أن ينبغي
األعضاء بني التكامل درجة لتعميق تابًعا التوسع يكون أن ينبغي كان إن أو أوروبا
يجب ربما الحايل السياق يف ولكن بقوة، ع التوسُّ جانب األوروبي االتحاد َل فضَّ القائمني.
أعضاءٍ عىل الراغبة القوى ائتالف حتى يحتوي أن املتوقع ومن األسبقيَة. ُق التعمُّ يأخذ أن
تزداد هكذا الوطنية. للمصالح مختلفة تفسريات وذوي التنمية من مختلفة مستويات عىل
باملبادئ التزامه لتعميق تدريجيٍّا يسعى كان إذا وازدهاره االئتالف استمرار احتماالت
االلتزام من متفاوتة درجات وجود رضورة نفسه الوقت يف يدرك ولكن عليها، املتفق
فكرة وهي املتغريات»؛ «هندسة اسم السياسة هذه عىل األوروبي االتحاد ويطلق والتنفيذ،
اإلقرار هذا نوقش وقد سياسية. مبادرة كل يف البداية منذ عضو كل يشارك أن يجب أالَّ
حول السياسات مقرتحات بني واسع نطاق عىل املتباينة» لكن املشرتكة «باملسئوليات
ذلك، ومع املسئوليات.13 من التهرب عن كناية يصبح ما غالبًا ولكنه البيئية، املفاوضات
األسهل من يكون أن ينبغي الراغبة)، القوى نادي (أو الراغبة القوى ائتالف إطار يف
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القدرة روا طوَّ الذين األعضاء تصنيف» و«رفع االمتثال، ومراقبة واقعية، فوارق إرساء
تام. نحو عىل االلتزامات بمختلف الوفاء عىل

عندما أنه إىل لإلشارة الدولية التجارية املفاوضات يف التصنيف» «رفع فكرة ظهرت
سرتتفع فإنها املتقدمة، البلدان أسواق إىل تفضيليٍّا وصوًال النامية البلدان بعض ُمِنحت
كان النمو. من معني مستًوى إىل تصل عندما التفضييل وضعها فقدان بمعني تصنيفيٍّا؛
السياق ويف القرار. يتخذ أن ينبغي وَمن التصنيف رفع معايري حول حتمي جدل يوجد
أجل من تدريجيٍّا متقدمة كانت وإن مغايرة معايري وجود عىل الفكرة تنطوي الحايل،
املفرتض من سيكون وكذلك األداء، تحسن مع املتطلبات وزيادة امُلحَرز التقدم قياس
يف مغاير) نحو عىل ذلك كان (إذا املحلية السياسات توفيق األسهل من سيكون أنه أيًضا
الجانب. األحادية اإلجراءات لتجنُّب الوطنية السياسات وتنسيق الراغبة، القوى ائتالف
إيجاد يف فرصة بأفضل يتمتع تفاويض إلطاٍر التوصل إىل هنا املرء يسعى باختصار،
من غموًضا أقل أيًضا ولكن مرونًة، أكثر يكون أن املتوقع ومن برسعة، قوية اْلِتزامات
واملسئوليات االلتزامات بني يفرق وأن العاملية، السياسية الساحات يف الرخوة االلتزامات

التهرب. درجة إىل ليس ولكن املختلفة، القدرات ذوات للدول
املؤلفون أيََّد مؤخًرا.14 صدر كتاٍب يف الراغبة القوى ائتالفات بدائل أحد ح اقُرتِ
تجمع أن شأنها من عرشة)، الست الدول (مجموعة دولة عرشة ست من مجموعة إنشاءَ
القيام ومسئولية العمل عىل القدرة لتوحيد محاولة يف الصاعدة والقوى الكربى القوى
القدرة عىل التشجيع للعضوية الثابت الجوهر شأن من يكون أن املفرتض ومن بذلك.
وأيٍّا اآلراء. يف التوافق إليجاد املؤسيس الحوار من بدرجة ويسمح واملحاسبة، التنبؤ عىل
العاملية الساحة يف السياسات لصنع كمركز عرشة الست الدول مجموعة فضائل كانت
الراغبة القوى ائتالف عىل متفوقة ستكون أنها نعتقد ال فإننا القضايا، من الكثري حول
بلدانًا داخلها يف تجمع سوف عرشة الست الدول فمجموعة والبيئة. بالطاقة يتعلق فيما
االختالفات وهذه العاملي، االحرتار ملخاطر مختلفة وتفسريات للغاية مختلفة مصالح لها
تتحتم بيئٍة يف النقيض، عىل املشرتك. العمل مقرتحات تقيِّد أو تحبط أو تؤخر أن يمكن
نفسها األولويات ذوات الدول يجمع الذي االئتالف فإن برسعة، للترصف الحاجُة فيها

فاعليًة. أكثر يكون ربما التأخري، تجنُّب برضورة نفسه الشعور وذوات
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والدولية املحلية االسرتاتيجيات التفاوضحول (4)

تعمل ولن املحلية، السياسات مع متوافقة تكن لم إن دولية سياسة تنجح أن يمكن ال
ينبغي ذلك، ومع الدولية. االتفاقيات مع متوافقة كانت إذا إال بفاعلية محلية سياسة
السياساتي العالم يف األوىل اللبنات — تكون أن ويمكن — الدولة إجراءات تكون أن
االنبعاثات من للحد طوعية وطنية خطط بوضع االلتزام كان الواقع ويف األبعاد، املتعدد
أشار التوضيح، أجل ومن كوبنهاجن. مؤتمر عن انبثقت التي القليلة االتفاقيات إحدى
من متنوعة مجموعة إىل — ووركس» «كاليمت ملؤسسة التنفيذي الرئيس — هاريف هال
وتْجني التمويل «ذاتية إجراءات وهي بها، القياُم نفسها للدول ينبغي التي اإلجراءات
لتحقق معاهدًة والتسعون املائة الدوُل ع توقِّ أن إىل تحتاج وال هائلة، بيئية أرباًحا
أو واملباني، لألجهزة الكفاءة معايري تحسني مثل إجراءات اتخاذ فيمكن نتائج.»15
اتخاذ أو السيارات، يف الوقود من حجم وحدة لكلِّ باألميال املقطوعة املسافة تحسني
من وتعزيزها الوطني الصعيد عىل اتخاذها يمكن الوطنية؛ الغابات لحماية إجراءات

الحق. دويل إجراء خالل
من الكثري بالطبع يوجد للدول؟ املناسبة الدولية التفاوض اسرتاتيجية هي ما ولكن
املناهج تميل ذلك، ومع النزاعات. تسوية مناهج مختلف من والكثري التفاوض، نماذج
النهج التكاملية. واملفاوضات التوزيعية املفاوضات بني التفريق إىل املفاوضات يف األبرز
الحجم، ثابتة كعكة من حصة أيِّ عىل يحصل َمن عىل يركِّز ألنه للخالف إثارًة أكثر األول
كال يستطيع بحيث الكعكة حجم زيادة عىل يركِّز ألنه نسبيٍّا تعاونًا أكثر الثاني والنهج
عىل يحصل َمن حول رصاع يوجد أن يمكن أنه مع أكرب، مكاسب عىل الحصول الطرفني
وتحليل وصف يف النموذجني هذين فائدة من الرغم عىل األكرب. الكعكة من األكرب الحصة
الحايل؛ السياق يف مفيدين يبدوان ال فإنهما الدولية، العالقات يف التقليدية القضايا بعض
لكسب القدرة لديه َمن وعىل السلطة، عىل التقليدية املناهج يف ضمني تركيز فيوجد
يحصل ما احتماالت لتحسني به القياُم لألضعِف يمكن ما وعىل الكعكة، من أكرب حصة
وليس — فاملنافسة سلطته؛ ممارسة عدَم األقوى اختيار أسباب أو وقت وعىل عليه،
الصدد هذا يف أيًضا يالحظ أن للمرء وينبغي الرئيسية. الرتكيز بؤرة هي — التعاون
ثمارها تؤتي ال االقتصاد خرباءُ لها يفضِّ التي أناقًة األكثر املفاوضات نماذج بعض أن
العالقة، استمرارية عىل وليس واحد، لقاء عىل الرتكيز إىل تميل ألنها الحايل؛ السياق يف

املختلفة. النتائج من ملجموعة كمية ِقيَم تعيني الصعب من وألنه
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السياسة عىل تحديًدا — مثًال — ركزنا إذا مواتية، التقليدية االسرتاتيجيات تزال ال
تأتي وربما أهميًة، أقل لكنها النفط، ومستهلكي منِتِجي بني والرصاع للطاقة الجغرافية
اقتصاد لخلق التعاونية الجهود بشأن نطاًقا األوسع املسائل عىل ركَّزنا إذا عكسية بنتائج
الدول أن يبدو ما ضمني، نحو فعىل العاملي. االحرتار مخاطر ولتقليل جديد طاقة
أيًضا ولكن ماذا، عىل يحصل َمن معرفة مجرد ليس الظروف هذه يف حوله تتفاوض
متابعة هو هنا والهدف سلمي. لكنه تنافيس تعايُش ساحة يف للسلوك قواعد إرساء
أو نفسه الدويل للنظام تهديد يوجد أن لدرجة ليس ولكن الوطنية، املصالح وحماية
— املرء يسعى السياق هذا ويف النادي. أو املجموعة أعضاء لجميع العادلة للمعاملة
الوطنية املصالح وراء السعي ينبغي ال أنه فكرة لرتسيخ — ثابت نحو عىل لكن ببطء
أن إىل اإلشارة وتجدر ذاته. الدويل النظام استقراَر يهدِّد الذي الحد إىل املدى القصرية
الدولية التجارة يف تنافسية مزايا عىل للحصول وسعيها كوبنهاجن يف الصني سياسات
شديدة بقوة سياساتها ركََّزْت إذ للمفاوضات؛ الجديد املنظور ذلك مع خالٍف عىل تبدو

الوطنية. مصالحها تحقيق عىل
تكون أن شأنها من التي التفاوض نماذج أن يف هنا املشكالت إحدى تتمثَّل
رضوريٍّا، التعاون فيه يكون األبعاد املتعددة الشطرنج رقع من لعالم مالءمًة أكثر
مفاوضات وتعاني موجودة. تبدو ال أكثر؛ أو لعقود فيه املباريات تستمر أن ويجب
مجرد من أكثر الهدف ألن نفسه؛ العيب من أمدها طال التي الرصاعات يف السالم
فالجانب مقبولة؛ توافقية اتفاقية حول تدريجي وتقارب متبادلة امتيازات نمط إرساء
رضورة الطرفني كال ويقبل والتقدير، االحرتام عىل للحصول أيًضا يسعى األضعف
إرساء هو املدى الطويل املشرتك الهدف ويكون السيايس النظام يف الرصاعات تسوية
نهج من ما حدٍّ إىل األخرية النقطة تقربنا ربما السلمي.16 للتعايش جديدة قواعد
القضايا هذه حول املفاوضات وإطار والبيئة، الطاقة قضايا بشأن للتفاوض ن محسَّ
وتصورات املعارف ولتغريُّ والشكوك، املخاطر من عالية مستويات لوجود مستقر غري
التغيري إدارة نحو للتفاوض الجديد النهج يسعى أن يجب ثَم ومن برسعة. املصالح
وكيفية بذلك، القيام كيفية حول متبادلة بصورة عليها متفق قواعد ووضع الرسيع
التقليدية التفاوض نماذج يف التوقعات تميل باستمرار.17 تتطور التي املعارف تفسري
التعاون تتخذ الطرفني كال يعزِّزها توقعات عن هنا نبحث ولكننا تنافسية، تكون أن إىل
نسعى التي واملعلومات املعارف عىل يؤثر أن يجب مما بهما؛ مسلًما أمرين واملنافسة

التفاوض. يف رشكائهم تجاه األطراف يتبنَّاها التي السلوك وأنماط إليها،
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بعض مع ممكنة صلة وثمة للتفاوض. بديل منهج نحو الحركة هذه بالكاد بدأت
مسئوليتنا عىل تركز والتي البيئة، حول ومعيارية رصانة األكثر السابقة الكتابات
الصلة هذه ترتسخ لم ولكن ر، مدمَّ غري الكوكب بتسليم املقبلة األجيال نحو املشرتكة
ربما الوقت بمرور إنه إذ مثايل؛ الجديد املنهج فإن ثَم ومن واضح. نحو عىل اآلن حتى
هو اللحظة هذه يف يقال أن يمكن ما أقىص كان ربما والسلوك. املفاهيم تغيري يف يبدأ
حجم زيادة التكاملية: التفاوض أنماط عىل تركز أن ينبغي ربما املبدئية الجهود أن
باإلنصاف الواضح االلتزام أن الغنية البلدان إقناع وعىل املشكلة حل عىل والرتكيز الكعكة،
إلرساء مشرتكة عملية التزامات نحو التحرَك تبدأ تعاونية استجابات يولِّد ربما والتنمية

والبيئة. الطاقة مع للتعامل جديدة قواعد

الرسعة؟ متزايد متدرج منهج أم خاطف منهج (5)

مؤتمر مثل «خاطف»، منهج خالل من اتفاقية إىل التوصل نحاول أن ينبغي هل
املنهج وإنقاذ أصغر، تدابري خالل من أكرب نتائج تحقيق املمكن من هل أم كوبنهاجن؟
عىل االعتماد صحة حول شكوكنا عىل وأكَّدنا سبق فاعليته؟ من ينتقصون ن ممَّ املتدرج
شعورنا وراء السبب ح نوضِّ لم لكننا واقعية، قرارات اتخاذ يف الكبرية العاملية املؤتمرات
نتائج إىل يؤدي قد أصغر منتًدى يف السياسات صنع يف تواضًعا األكثر األسلوب بأن
وأن األمس، سياسة هو الغد لسياسة دليل أفضل أن يَفرتض الذي — فالتدرج أفضل.
يتعلق فيما سيما ال األخرية، السنوات يف شديدة انتقادات واَجَه — «تدريجي» التغيري
االنتقادات من كثري ويبدو أخرى. أماكن ويف األوسط الرشق يف الفاشلة السالم بعمليات
الهدف، نحو مطرد تقدُّم لتحقيق االحتشاد يف الصغرية الخطوات تفشل عندما مربًَّرا
تقدُّم تحقيق قبل مسارها عن عملية أيَّ بسهولة تُخِرج أن واملفاجآت للصدمات فيمكن
اتفاقية (مثل كبريًا مؤتمًرا تتطلب قد الحقيقية الثورية الخطوات أن يُعتَقد وربما كبري،
الكبار الزعماء كل يجمع (١٩٩٥ عام يف دايتون اتفاقية أو ،١٩٧٨ عام يف ديفيد كامب
تلك يف النجاح سهلت التي الظروف ولكن والركود، الجمود عىل التغلب أجل من مًعا
مصالحه. حماية يريد بلًدا ١٩٠ من أكثر وجود مع خاصة بسهولة، تتكرر ال الحاالت

العملية توفر العالية املخاطر ذات القرارات يف أنه إىل أيًضا فريتسربجر أشار
يثبط معريف تصلب يف وتتسبب الوضع، يف التحكم يف بالثقة زائًفا شعوًرا التدريجية
نفسه، اليشء تفعل قد عالية مخاطر عىل تنطوي قرارات اتخاذ عملية أيَّ ولكن التعلم.18
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يُسِفر لن التدرج منهج عىل قائمٍة «مستدامة» اسرتاتيجيٍة تبنِّي كان إن واضًحا وليس
سياساتية عملية تبدأ أن املهم من كان إذا سيما ال صحيح وهذا ال. أم أفضل نتائج عن
جدوى. ذي غري مسدود طريق إىل ووصلت املبكرة املفاوضات تدهورت أن بعد جديدة
املنعزلة التدريجية اإلجراءات هو ينتقدونه التدريجي املنهج منتقدي أن يبدو ما
منه االقرتاب يتم مشرتك بهدف تبدأ تدريجية «اسرتاتيجية» اتباع وليس املنسقة، وغري
فاريل يقرتب والرضاء. الرساء يف تستمر والتي لها املخطط الخطوات خالل من تدريجيٍّا
مذهلة إنجازات تحقيق عىل الكبرية «الرهانات يعارضان فهما هنا؛ نقصده مما وبوزون
التي التدريجية التحسينات من بمئات للقيام مركزة «حملة يؤيدان ولكن البلوغ»، صعبة
بذل أيًضا أيََّدا قد كانا فإذا الطاقة.»19 استهالك خفض عىل كبري تراكمي تأثري إىل تؤدي
اإلجراءات الختيار التوجيه توفر أن شأنها من مشرتكة أهداف وضع إىل يرمي أويلٍّ جهد
الصدمات مع للتعامل البداية من التخطيط رضورة عىل أكََّدا كانَا وإذا التدريجية،
به ننادي الذي املنهج مع تقريبًا سيتطابق منهجهما كان منها، مفر ال التي واملفاجآت
قدًما، امليض كيفية حول املدى طويل التزاًما وجعله التدرج عىل الحفاظ هو والهدف هنا.

مسارها. عن تحيد أن السهل من التي املنعزلة اإلجراءات من مجموعة مجرد وليس
ج. التدرُّ إىل عادًة تُعزى التي القصور أوُجه معظم من سيقلِّل الرتكيز هذا أن نعتقد
للسياسات السابقة اإلخفاقات تاريخ من فقط ليس ناشئة مقاومة املنهج هذا يجد ربما
نحو عىل متكلفة؟) (أو كبرية تبدو قد التدريجية االسرتاتيجية ألن أيًضا ولكن التدريجية،
املراهنة البعض اقرتح وقد والبيئة. الطاقة مجاَيل يف املشاكل لحجم بالنسبة كاٍف غري
تؤدي قد الكبرية املبادرات ولكن محتملة، واحدة ثورية تكنولوجيا عىل يشء» «بكل
وقت يحني عندما العملية النتائج من بدًال األبيض البيت حديقة يف كبرية احتفاالت إىل
من شاملة مجموعة عىل الرتكيز فهو الكبرية املقامرة ملنهج املقابل املنهج أما التنفيذ.
مكلًفا هذا يكون أن ويمكن كاٍف، نحو عىل منها كل يُموَّل والتي السياساتية، التدابري
خطوة املتسارع التدرج هو هنا املقدم والتفضيل واضحة. أولويات تحدد لم ما للغاية
والقرارات الخيارات بشأن نظرنا وجهة املقبلة الثالثة الفصول يف نحدد وسوف فخطوة،

زمنية. فرتة كل عىل اتخاذها يجب التي
من ا جدٍّ الكثري يوجد عندما السياسة صنع ومخاطر معضالت عىل بالفعل أكدنا
االقتصاد يكون وعندما مستقرة، غري أو واضحة غري املصالح تكون وعندما الشكوك،
املرء يكون أن الظروف هذه مثل يف األفضل من يكون ربما للغاية. هشة حالة يف العاملي
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به، القيام الرضوري من يكون ال أو يكون قد ما وليس فعله يمكن ما يفعل وأن حكيًما،
يكون مستدامة عملية النطاق؛ واسع تأييد لها عملية بدء نحو يشء كل قبل يسعي وأن
قد السياساتي.20 الزخم من درجة إيجاد بمجرد كبرية نتائج تحقيق عىل القدرة لديها
الشمالية أيرلندا يف السالم عملية نجاح من حرصيٍّا) ليس (ولكن كبريًا جزءًا املرء يعزو
مدى عىل استمرت والتي الربيطانية، الحكومة ِقبَل من املستدامة التدريجية لالسرتاتيجية
الوحشية اإلرهابية االعتداءات حتى ل لتحمُّ يكفي بما قوية وأصبحت تقريبًا، عاًما ٣٠

أوماه. تفجري مثل
حالٍّ بوصفها التدريجية االسرتاتيجية نؤيد ال فنحن هنا؛ الفهم يساء أالَّ املهم من
كانت إذا اتباعها. يجب التي الوحيدة السياساتية االسرتاتيجية باعتبارها أو سحريٍّا
وخطرية صارمة خياراتنا أصبحت وإذا ا، حادٍّ بيئيٍّا تدهوًرا تسبب نناقشها التي املشاكل
اتفاق إىل للتوصل أخرى بمحاولة القيام الحتمي من يصبح فربما متزايد؛ نحو عىل
وربما محتًما، الفشل ليس الوقت، ذلك وحتى برسعة. معتربة نتائج لتحقيق يسعى عاملي

محزنة. نتيجة لتفادي أمٍل أفضَل مستدامة تدريجية اسرتاتيجية تبنِّي يكون

املخاطر سياق يف خيارات (6)

ملدة ذلك تفعل وربما جميًعا علينا تؤثر فهي ضخم، تواجهنا التي املشاكل حجم إن
محليٍّا للتفاوض تخضع أن ويجب شديدة، وعملية أخالقية قضايا وتثري أكثر، أو قرن
مثل يف الرئيسية واملشكلة للبعض. مقنعة وغري باستمرار تتطور معرفٍة مع ودوليٍّا
يف الكامنة واملخاطر نفسها، املشكالت يف املوجودة املخاطر املخاطر؛ هي الظروف هذه
السياسات لصانعي بالنسبة املحتملة واملخاطر املشكالت، مع للتعامل املختارة السياسات

السياسات. هذه فشل حال يف
هذا وعىل املختلفة. السياقات يف مختلف بشكل باملخاطر األفراد مختلف يشعر
ودرجة املشكلة، تعقيد درجة مثل بعوامل كبري نحو عىل املخاطر تفسريات تتأثر النحو،
املخاطر مستوى يبدو أن املحتمل ومن الشخصية. والسمات الزمني، واملدى اليقني، عدم
أيًضا يعني ما وهو الحدوث؛ عة متوقَّ أنها تبدو عة املتوقَّ غري األحداث كانت إذا بكثري أعىل
هو والبيئة بالطاقة يتعلق فيما هنا القصيد وبيت تتصاعد. أن يمكن الفشل تكاليف أن
مع للسياسات محتمل فشل منها: املخاطر؛ من عصيبة» «مجموعة نواجه أننا يبدو أنه
املناخ تغري عن ناجمة وأخطار السياسات، وصانعي املجتمع من كلٍّ عىل وخيمة عواقب
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يصبح ربما وتطورات متزايد، نحو عىل زمنيٍّا وقريبة متزايد نحو عىل واضحة ستصبح
الوقت يف الترصف عدم مسئولية من الفرار من يتمكنوا لن قرار وصناع متعذًرا، عالجها
من قرار اتخاذ — املخاطر خوض عن العازفني للقادة القياسية فالتخطيطات املناسب.
كافية تكون أن ينبغي ال — للمستقبل الصعبة القرارات وتأجيل قرار اتخاذ عدم خالل
بني الفجوة فإن طائل، بال البيئة علماء من الكثري حديث من عقود تشهد كما ولكن هنا،

كبرية. تزال ال سيفعل وما يفعل أن السيايس النظام عىل يجب ما
املفاوضات نجاح أحبطت التي السياسية العقبات بعض لتوضيح الفصل هذا سعى
النجاح احتماالت لتحسني به القيام يمكن ما حول اقرتاحات ولتقديم املايض، يف الدولية
الفنية القيود مع ومنسجًما عمليٍّا لجهودنا النهائي االختبار يكون أن يجب املستقبل. يف
ضوء يف نتخذها أن يجب ومتى اتخاذها؟ يجب التي القرارات هي ما القائمة: والسياسية
املطروحة خياراتنا املقبلة الثالثة الفصول تعرض ناقشناها؟ التي العقبات من الكثري

وتناقشها.
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هنا؟ من وجهتنا أين

يف العاملي لالحرتار املبارشة غري اآلثار نتيجة حدوثها ع املتوقَّ الكوارَث بعُد نََر لم أننا مع
مؤرشات فإن الجماعية، والهجرات واملاء الغذاء ونقص املوارد عىل الرصاع مثل مسائل
قدرة يتجاوز بمعدل التغيريات وتحدث اقرتبت. لبيئتنا والتهديدات ساءت الرتاجع
تجاهل املمكن من يَُعْد ولم فاعل، نحو عىل االستجابة عىل الدولية واملؤسسات الحكومات
وعواقب بتكاليف الحالية التنبؤات الواقع، يف لخطر. نتعرض أن دون املفزعة التوقعات
من بكثري قبوًال أكثر أصبحْت املناخ تغريُّ ألخطار كافية برسعٍة االستجابة يف الفشل
سبعينيات يف النمو حدود مناقشات خالل َ تبنيَّ مثلما كوارث، بحدوث السابقة التوقعات
باتيستي أجراها حديثة دراسة عىل نظرة نلقي ربما وكمثال العرشين. القرن وثمانينيات
الحرارة درجات ترتفع بأن ٪٩٠ من أكرب بنسبة احتمال ثمة أنه وَجَدا اللذان ونايلور،1
بحيث والعرشين، الحادي القرن يف املدارية وشبه املدارية املناطق يف النمو مواسم يف
وتُظهر املايض. القرن خالل املسجلة تطرًفا األكثر املوسمية الحرارة درجات حتى تتجاوز
يف املحصول يف خسائر املناطق هذه يف الرئيسية الحبوب نمو تعرض التي نماذُجهما
التقديرات هذه مقارنة ويمكن املوسمية، الحرارة درجات يف زيادة لكلِّ ٪٢٫٥–١٦ حدود
أعىل الصيف يف الحرارة درجات كانت عندما ٢٠٠٣ لعام األوروبية املحاصيل بيانات مع
املدى؛ الطويلة املناخية التقديرات فوق فهرنهايت) درجات ٦٫٥) مئوية درجات ٣٫٦ ب
يف اإلنتاج وانخفض السابق، العام عن ٪٣٦ بنسبة أقل إيطاليا يف الذرة محصول كان

.٪٢٥ بنسبة الفاكهة محاصيل وقلَّت ،٪٣٠ بنسبة فرنسا
التفاوض نظام ضعف أو الداخلية السياسة قيود بشأن املناقشات يف جديد يوجد ال
قدرة عدم عن أو الخارجية، املساعدات من بمزيد النامية الدول مطالب حول أو الدويل،
لدرء املدى القصرية املخاطرات عىل باإلقدام ًما تقدُّ البلدان أكثر حكومات رغبة عدم أو
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البلدان رفض يف تتمثَّل إضافية عقبة اليوم توجد ذلك، ومع املدى. الطويلة األخطار
رسيع تصنيع اسرتاتيجية تبني عرب النمو لتحقيق السعي عىل قيود أيِّ قبول النامية

كثيفة. كربون انبعاثات إىل تؤدي
يكون وربما بعُد، تنتِه لم فإنها قرصت، قد إجراءات التخاذ الزمنية الفرتة أن مع
ق وتحقِّ التدهور، معدل تبطئ أن يمكن سياسات لوضع سنة ٢٠ إىل ١٠ حوايل لدينا
٣٫٦) مئويتني درجتني يقارب العالم يف الحرارة درجات ارتفاع يف معقوًال استقراًرا
الكربون. منخفض طاقة اقتصاد إلنشاء األسس وضع يف وتبدأ فهرنهايت)، درجات
التكاليف ع تُوزَّ أن ويجب برسعة، ملحوظة نتائج إىل الفاعلة الخطوات تؤدي أن يجب
عالوة امليزانية. يف ضخمة عجوزات فرتة يف التكاليف باهظة تبدو أالَّ ويجب بإنصاف،
الجديدة املعرفة خالل من طرائقنا أخطاء من إنقاذنا يف أمل دائًما يوجد بينما ذلك، عىل
هذا ننتظر أن للغاية الكبرية املخاطرة فمن الجديدة، الثورية التكنولوجية االبتكارات أو
أبًدا. يأتي ال قد اإلنقاذ هذا فِمثل كاملعتاد؛ العمل فيه نُواصل الذي الوقت يف اإلنقاذ
بكل القيام عن نتخىل أن أو والهالك الوعيد لنبوءات نستسلم أن االستهتار من سيكون
عىل خيارات انتقاء الرضوري فمن َم، تقدَّ ما عىل وبناء يمكن. ما بأرسع نستطيع ما
الصحيح، االتجاه يف تحركات عن تُسِفر أن يمكن التي التفاوض مسارات بشأن جبهتني:
التي االقتصادية-التكنولوجية-العلمية الحلول من العديد بني من األولويات حول وكذلك

منها. كلٍّ من جوانب الفصل هذا وسيتناول اقُرتِحت.

كاٍف؟ غري املتاح هل (1)

نتخذ أن الرضوري من املقرتحة، السياسات بشأن اتفاقات إىل التوصل يف نرشع عندما
لتحذير لالنتباه نحتاج ناحية فمن لآلمال. املخيبة النتائج من اثنتني بني ما سبيًال
بما جيًدا «ليس هو ما فإن الجيد، عدو يكون ربما األفضل أن حني يف أنه من كروجمان
بدًال نسعى ونحن الكفاية). فيه (بما والجيد األفضل يقوِّض قد للنجاح» الكفاية فيه
وْضع عمليِة وبدء إرساء عىل يساعد الذي للنجاح» الكفاية فيه بما «الجيد إىل ذلك من
أنه أيًضا املرء يدرك أن يجب األخرى، الناحية وعىل تراكمي. نحو عىل ناجحة سياسات
«فحسب» املمكنة االسرتاتيجية نحو الدءوب السعي فإن التدهور، يف األوضاع استمرت لو

معنًى. ذات نتيجة أيِّ لتحقيق كافيًا يكون ال قد
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البلدان حكومات معظُم تُولِيها التي املتزايدة األهمية يف أمل ثمة السياق هذا يف
اقتصادات إىل التحول تبدأ السياسات من متناسقة مجموعات وضع لرضورة املتقدمة
البلدان من وغريهما والهند الصني موافقة عدم أن يف شك يوجد وال الكربون. منخفضة
توجد ربما ولكن كثريًا، لآلمال مخيب أمر الدفيئة غازات انبعاثات من الحد عىل النامية
ليست ولكن مؤِذيًَة املتزايدة انبعاثاتهم فيها تكون سوف أمامنا سنة ٢٠ إىل ١٠ فرتة
الناجحة السياساتية للتحوالت املحاكاة» «أثر يصبح ربما ذلك، إىل إضافة بعُد. رة مدمِّ
وربما التعاون، زيادة نحو سياسية كضغوط متزايدة أهمية ذا املتقدمة البلدان جانب من
الكثيفة التنمية عىل برتكيزها تتكبدها التي التكاليف إدراك يف نفسها النامية الدول تبدأ
املتقدمة للدول بالنسبة عذًرا ليس النامية البلدان تفعله ال ما حال، أيِّ وعىل الكربون.
رضبته الذي املثال فإن الصدد، هذا ويف االنبعاثات. لخفض الجادة الجهود لتأجيل
منخفض مجتمع نحو لالنتقال متماسكة اسرتاتيجية بوضع املتحدة اململكة حكومة
التغيري. عملية إطالق يف املساعدة خالل من أوسع دولية آثار له يكون ربما الكربون،

الدويل، الصعيد عىل املدى بعيدة عواقب لها يكون قد الربيطانية املبادرة هذه ألن
إنجليزية صحيفة يف العنوان هذا ظهر لتفاصيلها. االهتمام بعض إيالء يستحق األمر فإن
كان الذي — ميليباند إد كان الخرضاء». الطاقة بثورة يطالب العمال «حزب مؤخًرا:
خارطَة للتوِّ وضع قد — براون جوردون حكومة يف املناخ وتغريُّ الطاقة وزير حينها
غازات انبعاثات بخفض هدفها تحقيق يف املتحدة اململكة جهود لتيسري طموحة طريق
٪٤٠ عىل الحصول يتضمن الذي الهدف وهو ،٢٠٢٠ عام بحلول ٪٣٤ بنسبة الدفيئة
والطاقة والجزر املد وطاقة الرياح من الكهرباء من املتحدة اململكة احتياجات من
التخاذ الشعبي والدعم األحزاب من املتزايد للدعم واستجابة 2.٢٠٢٠ عام بحلول النووية
بريطانيا وضع إىل أيًضا الخطة تهدف الطاقة، وأمن املناخ تغريُّ بشأن جادة إجراءات
الجهد وهو ،٢٠٥٠ عام بحلول ٪٨٠ بنسبة انبعاثاتها لخفض الصحيح املسار عىل
لتغريُّ االستجابة تحاول التي املتقدمة البلدان طليعة يف البالد يضع أن شأنه من الذي
توليد يف الطاقة الستخدام الرسيع الخفض إىل الخطة يف العديدة التدابري وتهدف املناخ.
قانونًا امللِزمة األهداف بعض وضع خالل من والصناعة، والنقل املنازل ويف الكهرباء
بما العملية؛ لتسيري الحكومة أمام املتاحة التدابري جميع واستخدام الكربون، من للحد
املتجددة الطاقة ألبحاث الحكومي والدعم املنظمة، واألسواق الكربون، رضائب ذلك يف
وتقييًما بنفسها. الخاصة طاقتها تولد التي لألُرس نقدية أموال تقديم عن فضًال والتنمية،
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يشء أيَّ العالم يف أخرى حكومة أيُّ تنرش «لم «الجارديان»: صحيفة كتبت املقرتح، لهذا
يمكن التي للطريقة ما حدٍّ إىل مفصل ووْصف بالنوايا جماعي بيان إنه ، قطُّ هذا مثل

الكربون.» انبعاثات خفض بها ق يتحقَّ أن
طموحة األهداف أن عىل يرصون ولكنهم املعقودة النية هذه عىل البعض يثني
تتحقق لم لو حتى ذلك، ومع .٢٠٢٠ عام بحلول تحقيقها معها يستحيل لدرجة للغاية
ميليباند مقرتحات أن بالرضورة تعني ال االنتقادات هذه فإن كامل، نحو عىل الخطة
أجل من رئييس متقدم بلد حكومة جهود الواقع، يف بالفشل. عليها محكوم أو مهمة غري
خططها وضع عىل األخرى الحكومات تحفز ربما وتنفيذها الطموحة التدابري هذه َسنِّ
ويبدأ الخطة هذه من كبري جزء تطبيق جرى إذا املحاكاة أثر يحدث أن ويمكن الخاصة،
بعض وجود املفرتض ومن الكربون، انبعاثات خفض عىل املفيدة اآلثار بعض إحداث يف
السيايس الجمود كرس مجرد فإن حال، أيِّ وعىل باملمارسة». «التعلم من املحتملة الفوائد
مقرتح أيِّ تفاصيل أهمية درجة بنفس ا مهمٍّ يكون ربما األخرية السنوات يف املوجود

معني.
املقام يف التحذير من َكنوع ولو إليها، اإلشارة يلزم أخرى انتقادات توجد ذلك، ومع
الحزمة هذه تُقدم «الجارديان»، أشارت كما أوًال: اآلخرين؛ السياسات لصانعي األول
دون تتحقق أن يمكن التخفيضات هذه بأن جريء «اقرتاح مع املقرتحات من املعقدة
عىل الكربون.»3 الكثيفة الحالية حياتهم يف املوجودة الراحة وسائل من الناس حرمان
استعداد عىل الجماهري تكون التي التضحية مدى حول حكًما يعكس هذا أن يبدو ما
والتكييفات التعديالت فإن الحال، وبطبيعة االقتصادية. االضطرابات فرتة يف لتحملها
قاعدة توجد أخرى. حكومة وعىل املستقبل، إىل التكاليف بمشكلة تلقي سوف الرضورية
وال بالفعل، كاهلها املثقل الحكومات من الكثري تطلب ال هنا: للتطبيق تصلح حكيمة
املحتملة التكاليف حيال تماًما سخية تكون أن أو كبرية مخاطرات خوض منها تتوقع
االقتصادية األزمة حدة ْت خفَّ وإذا واضًحا التقدم أصبح إذا املتوقعة. غري العواقب أو
اقتصاد إقامة تكاليف ل تحمُّ واقتصاديٍّا سياسيٍّا األسهل من يصبح فسوف الراهنة،

جديد. طاقة
عكس عىل أنها مع خاص، نحو عىل الشديدة االنتقادات من أخرى مجموعة توجد
الجيل ويواجه القصري. املدى عىل املفرط الحكومي الرتكيز يف املتمثل العادي النمط
املواد إمدادات تناقص استباق يف الفشل من عقود ثالثة عواقب السياسيني من الحايل
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يمكن ال الطاقة لخدمات موفرين عىل املتزايد واالعتماد لذلك، واإلعداد الهيدروكربونية
ربما املثال، سبيل فعىل مستقر. غري وضع يف يكونوا أن املرجح من أو عليهم، االعتماد
،٢٠١٥ عام بحلول احتمالها يمكن بتكلفة الكهرباء يف عجز من العظمى بريطانيا تعاني
الفحم استخدام وزيادة الكهربائي التيار انقطاعات بحدوث مشئوًما احتماًال وتواجه
بضع منذ متوقًعا كان هذا كل الطاقة. خدمات موفري بعض جانب من املحتمل واالبتزاز
األخطار تجاهل للغاية السهل من كان إذ القليل؛ سوى حياله يُفعل لم لكن سنوات،
«ذي مجلة تساءلت كما ولكن محتًما، الترصف أصبح الحال بطبيعة واآلن البعيدة.
والطاقة التلوث، شديد والفحم شديدة، بمخاطر محفوف الغاز أن «بما إيكونومست»:
أين فِمن كثريًا»؛ عليها االعتماد يمكن ال املتجددة الطاقة ومصادر للغاية، بطيئة النووية

الرضورية؟4 اإلمدادات ستأتي
لزيادة ستتبناها املتحدة اململكة حكومة أن املفرتض من واضحة اسرتاتيجيات ثمة
تركز إذا بذلك القيام الصعب من سيكون لكن للتأثر، القابلية مدى وتقليل اإلمداد
أن هو الضمني فاملعنى العاملي. لالحرتار املستقبلية التهديدات عىل بإفراط االهتمام
الكفاية فيه بما تركز وال الطويل، املدى تهديدات عىل كثريًا تركز ميليباند مقرتحات
القول أيًضا يجدر ولكن منصف، تعليق هذا القصري. املدى عىل الوشيكة التهديدات عىل
املواد عىل الطلب عىل مفيدة آثار له يكون سوف املقرتحات هذه جوانب بعض إن
مسألة األول املقام يف هي اإلمدادات أمن مسألة وإن القصري، املدى عىل الهيدروكربونية
املشكلة تخفيف يمكن وربما منسقة. إقليمية أو دولية استجابة تتطلب خارجية سياسة

التخزين. سعة زيادة خالل من
انتقاء تواجه التي الشديدة املعضالت بعض ميليباند مقرتحات توضح أخريًا،
والقيود التغري، الرسيعة العلمية املعرفة عليه تهيمن سياٍق يف فاعلة سياساتية خيارات
اشتكى بينما وهكذا الحكومات. وضعف املتقلب الجمهور ودعم الشديدة، االقتصادية
إحداث رضورة حيال مضللة تكون وربما الطموح مفرطة املقرتحات أن من البعض
بما طموحة ليست املقرتحات أن إىل اآلخر البعض أشار الحياة، أنماط يف كبرية تغيريات
املناخ وتغري الطاقة لوزارة أُعد حديث علمي تقرير حذَّر املثال، سبيل عىل الكفاية. فيه
درجات ٧٫٢) مئوية درجات ٤ بمقدار الحرارة درجة (ارتفاع الشديد االحرتار أن من
ًعا متوقَّ كان كما ،٢١٠٠ عام وليس — ٢٠٦٠ عام بحلول يحدث أن يمكن فهرنهايت))
حدٍّ عىل والنامية املتقدمة للبلدان بالنسبة كارثية عواقب حدوث احتمال مع — سابًقا
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يف املحررة الطاقة أسواق قدرة حول شديدة شكوًكا آخر تقرير أثار ذلك، مع سواء.
ذلك عىل يرتتب وما الطاقة، سياسات يف الرضورية التغيريات إجراء عىل املتحدة اململكة
الرصاع من مزيد حدوث ضمنًا يفرتض ما وهو الحكومي؛ التدخل زيادة رضورة من
السياسات.5 وضع عملية يف والتذبذب البطء من ومزيد املحيل، واأليديولوجي السيايس
من (وغريها ميليباند مقرتحات املرء يدعم بينما أنه هو الحايل السياق يف القصيد بيت
املرء عىل يجب السياسات، لوضع املستمرة العملية يف مهمة كخطوات املماثلة) الجهود
الرضورة. عند الجهد من املزيد لبذل االستعداد رضورة االعتبار يف ويضع أيًضا يدرك أن
هي الدنمارك هنا؛ بالذكر جديرة الطاقة إدارة نحو أخرى وطنية استجابة ثمة
خطًطا يعكس الذي األمر األوروبي، االتحاد يف الطاقة استخدام يف كفاءة األكثر البلد
الطويلة الجهود فركزت العرشين، القرن سبعينيات يف األوىل النفط أزمة بعد ُوضعت
فاعلية عىل والحفاظ الدفيئة غازات انبعاثات وخفض اإلمدادات تأمني ضمان عىل املدى
يف ٪٤٠ بنسبة زيادة مع متزامن االنبعاثات يف حاد انخفاض النتيجة وكانت التكلفة.6
بكثافة أيًضا الدنمارك استثمرت وكذلك الفرتة. نفس يف للدنمارك اإلجمايل املحيل الناتج
لديها الصناعة قطاع وأجربت الحيوية)، والكتلة الرياح سيما (ال البديلة الوقود أنواع يف
رضائب بني املزج خالل من البيئة مجال يف االبتكار عىل — للغاية مدهش نحو عىل —

الصارمة. البناء وقوانني االنبعاثات، وتداول تحديد ونظام والكربون، الطاقة
وقطاع مواطنيهم غضب بإثارة باملخاطرة الدنماركيني السياسيني ألهم الذي ما
الحزب باسم متحدثة قالت بناء؟ وقوانني رضائب فرض خالل من لديهم الصناعة
لدينا وإنما املوارد، من الكثري لدينا «ليس البيئة: لقضايا املنارص الدنماركي االشرتاكي
نظل وال وقت كل يف للمستقبل نفكر أن علينا لذلك عليها، نحافظ أن علينا رفاهة دولة
أو الدنمارك حذو أخرى بلدان تحذُ لم ملاذا شجاعتنا.»7 مصدر هو هذا املايض. يف عالقني
ثمة ولكن الجواب، من جزء للتأثر القابلية مدى إدراك ساستها؟ كان مثلما ُشجاعة تكْن
وكثري الكايف، بالقدر تستجب لم ذلك ومع مماثل نحو عىل ضعيفة كانت أخرى بلدان
يكمن ربما مكان. كل يف عنه املدافعني من عديد وله ا رسٍّ ليس الدنمارك به قامت مما
الدنماركي الربملاني النظام سمح فقد السياسية؛ الرتتيبات يف الجواب من آَخر جزء
املتحدة الواليات حكومة من النقيض عىل فاعلة، سياسات بتنفيذ األغلبية لحكومات
تزال ال الفاعلة الوطنية السياسات أن الدنمارك توضح األقل، عىل واملستقطبة. املقسمة
مثل الدويل، الفشل ضد صد كحائط معقول نحو عىل فاعلة تكون أن ويمكن حتمية،

كوبنهاجن. مؤتمر محصلة
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املالية التدابري (2)

الرضائب أو العقوبات أو االقتصادية املميزات تستخدم التي األفكار من عدد ُطِرح
الواليات يف واسًعا قبوًال تلقى خطة ثمة الدفيئة. غازات انبعاثات من للحد كمحفزات
الذي النهج ذلك وهي االنبعاثات، وتداول تحديد خطة باسم إليها يُشار ما عادًة املتحدة
األمريكي النواب مجلس َقِبله والذي ،٢٠٠٩ عام كوبنهاجن مؤتمر يف ُطرح ما كثريًا
أكسيد ثاني انبعاثات من به مسموح مستًوى تخصيص هي والفكرة .٢٠٠٩ عام يف
ببيع له والسماح بأرسه)، بلد أو مصنع أو طاقة توليد (محطة منِتج لكلِّ الكربون
خالل من االنبعاثات لخفض حافز وينتج االنبعاثات. هذه بحقوق االتَِّجار أو رشاء أو
يف مباَرشًة للبيع قابل االنبعاثات يف انخفاض أيَّ إن إذ االنبعاثات؛ وتداول تحديد برنامج
أحد ويشري مسبًقا. محدَّد بسعر أو مجانًا بها املسموح الحصص ع تُوزَّ وربما السوق،
١٢٦ إىل وصلت تلك الكربون» انبعاثات يف «لالتَِّجار العاملية السوق أن إىل التقديرات8
من فإنه ثَم ومن للغاية؛ متقلبة الكربون تسعري سوق ولكن ،٢٠٠٨ عام يف دوالر مليار
ضمنًا يعني مختلفة أماكن يف االنبعاثات أسقف استخدام مقدًما. لها يُخطط أن الصعب
ظل يف االمتثال خالل من للتنفيذ قابلة متطلبات وهي والتحقق، املراقبة إىل الحاجة
الدولية. املفاوضات سبيل يف كبريًا عثرة حجر تمثِّل متطلبات ولكنها املحلية، الظروف
أيَّ قاومت الصني فإن صارم، ق تحقُّ نظام عىل ْت أرصَّ املتحدة الواليات أن حني ففي
الدفيئة.9 غازات النبعاثات بالنسبة ذاتيٍّا املفروض هدفها عىل الدولية الرقابة من نوع

الواليات يف ١٩٩٠ لعام النظيف الهواء قانون مع مقارنته النظام هذا أنصار يحب
ثاني من انبعاثاتها تقل والتي الفحم تحرق التي الطاقة ملحطات سمح الذي املتحدة،
انبعاثاتها؛ سقف مستوى دون ا عمَّ (NOx) النيرتوجني وأكسيد (SO2) الكربيت أكسيد
وتشري كثريًا. مرتفعة انبعاثاتها كانت التي األخرى املرافق إىل بها الخاص الرصيد ببيع
٪٤٣ بنحو انخفضت املتحدة الواليات يف الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات أن إىل التقارير
«معفاة»؛ كانت القديمة الطاقة توليد محطات من الكثري أن مع القانون،10 تطبيق منذ

الجديدة. القواعد بتخطِّي لها يُسَمح أْي
«التعويض» ى يُسمَّ ما عىل ينص االنبعاثات وتداول تحديد منهج من آَخر جانب
االنبعاثات. خفض عمليات عن عوًضا بدائل باستخدام يسمح أن شأنه من الذي
أكسيد ثاني من مبارش نحو عىل تقلل أن يمكن التعويضات تخلق التي والتحركات
يف مبارشة غري تكون أن يمكن أو األشجار، من كبرية مساحة زرع مثل الجو، يف الكربون
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التعويضات، اعتمدت وإذا الغابات. إزالة تجنب إىل تؤدي التي السياسات مثل تأثريها،
تأثريه مع يتناسب بمقدار إجراء أيِّ خالل من سيعلو مصدر أليِّ االنبعاثات سقف فإن
إجراءات مجموعة تتحدد أن يبقى الجوي. الغالف يف الكربون أكسيد ثاني من الحد عىل

تعويضات. أنها عىل ومعاملتها اشتمالها سيتم التي اإلسقاط أو التكليف
«يعطل إنه إذ ينفع؛11 مما أكثر يرض االنبعاثات وتداول تحديد أن املنتقدون ويرى
تسبب التي للرشكات حوافز ويقدِّم … الدفيئة غازات انبعاثات من الحد عىل قدرتنا
التحقق يمكن لن بأنها معتقدين التعويضات عىل خاص نحو عىل ويعرتضون التلوث.»
نظام استبدال هانسن12 اقرتح االعرتاضات هذه بعض من للتخلص كبري. حدٍّ إىل منها
سيُفرض والذي االنبعاثات، وتداول تحديد بنظام واألرباح» «الرسوم عليه يُطَلق آخر
يف يتدرج مستوَردة، أو منتَجة الحفري الوقود من وحدة كل عىل الكربون رسم بمقتضاه
أن املحتمل ومن الوقود. هذا احرتاق ينتجها التي الكربون أكسيد ثاني لكمية وفًقا القيمة
استخدام تثبط ثَم ومن إنتاجها، يف املستخدمة الوقود كمية لتعكس السلع أسعار ترتفع
كأرباح؛ العامة عىل ستُوزع لة املحصَّ الرسوم فإن هانسن، فكرة عىل وبناءً الوقود. ذلك
الكربون. النبعاثات موفرة تكنولوجيات تستخدم سلع رشاء يف استخدامها يمكنهم حيث
السلع عىل الرسوم يضع أن شأنه من الفكرة هذه من آخر شكًال ليفني13 واقرتح
بسجل سيحتفظ ثَم ومن األصيل؛ الحفري الوقود من بدًال مثًال) (كالبنزين االستهالكية
يمكن حساب شكل يف فرد كل إىل املجمع املبلغ ويعيد فرد، كل من املحصلة للرسوم
املنخفض االستخدام ع تشجِّ بأنها املوصوفة الخدمات أو السلع رشاء يف منه السحب

الكربون.
الحق وقت يف واعتُمدت وأملانيا، وكاليفورنيا تكساس يف ُوضعت أخرى خطط وثمة
أو القديمة» السيارات مقابل «نقوًدا استخدمت الخطط تلك املتحدة، الواليات يف فيدراليٍّا
سيارات استبدال عىل املستهلكني لتشجيع محاولة يف التخريد» «مسرتدات عليه يطلق ما
أن إىل التقديرات14 أحد يشري القديمة. بسياراتهم الوقود استخدام يف كفاءة أكثر جديدة
ميًال ٣٢ لكلِّ واحًدا جالونًا تستهلك التي املركبات استبدال عن سينجم الذي االنخفاض
سنوي تخفيض إىل سيصل ميًال ٢٠ لكلِّ واحًدا جالونًا تستهلك التي املركبات بجميع
الواليات يف االستهالك إجمايل من ٪١ حوايل أْي البنزين؛ من جالون مليار ١٫٣٥ يبلغ

املتحدة.
تطوير تدعم أن يمكن التي االقتصادية الضغوط أن عىل السابق الفصل يف أكدنا
تضيع أو الحوافز وتتكون سوق، أيِّ يف التكاليف عىل كثريًا تعتمد الحفري للوقود بدائل
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عدة مثًال، — الطويل املدى وعىل والفحم. الطبيعي والغاز النفط أسعار تتأرجح عندما
ولكن واالحتياطيات، اإلنتاج تضاؤل مع األسعار ترتفع أن املتوقع من — اآلن من عقود
السياسة تغيري طريق عن السوق ضغوط ترسيع يمكن كان إذا ذلك حدوث ننتظر ملاذا
استخدام عىل رضائب فرض لدعم سبب أهم هي الحقيقة هذه إن القول يمكن املالية؟
الكفاية فيه بما جذَّابًة الطاقة بدائل جعل هي النتيجة تكون أن رشيطة الحفري، الوقود
استخدامه يمكن للدخل ق تدفُّ أيًضا الرضائب هذه عن سينتج وكذلك تنميتها. لتشجيع
تمويل أو الجذابة الجديدة املجاالت دعم أو املحيل، املستوى عىل والتنمية البحث لدعم
الرضائب فرض إن سبق. ما جميع أو النامية الدول يف االنبعاثات من للحد الدولية املنح
ملجموعة تخضع التي االنبعاثات، وتداول تحديد قواعد تطبيق من عموًما أسهل املتدرجة
الرضائب لِبنْية يمكن ذلك، عىل وعالوة السياسية. واألحكام الشخصية التقييمات من
للحدود لالمتثال كمكافآت سلبية) رضائب صورة (يف املسرتدات بسهولة تستوعب أن

أيًضا. وتخطِّيها الالزمة

معقد سؤال (3)

— تتالقى أْي — تجتمع أن يجب التي العوامل ما معقًدا: سؤاًال نطرح أننا لنفرتْض
استجابات تكوين أجل من املعريف ظ والتحفُّ والجمود املقاومة جدار اخرتاق أردنا إذا
املناخ؟ تغري يولِّدها التي الكثرية (والفرص) للتهديدات املناسب الوقت ويف تعاونية
يجب التي الثالثة املياه» «جداول استعارة باستخدام السؤال هذا مثل كينجدون تناَول
حتى تحليله نطاق بْسُط ويمكننا السياسية.15 والشئون والسياسات املشاكل تجتمع: أن
ما مسألٌة خاللها من تستطيع التي بالكيفية أسايس نحو عىل نهتم حيث الدولية؛ الساحة
تختلف ربما األجوبة أو الجواب للتغيري. السياسية املقاومة تخرتق أن األعمال جدول عىل
املقام يف املشرتكة. املوضوعات بعض يوجد أنه يبدو ولكن الظروف، اختالف حسب
«يجب أنه بمعنى القضية؛ معالجة وجوب حيال اآلراء يف توافق يوجد أن يجب األول،
رضورة حول اإلجماع هذا ينشأ وربما نسبيٍّا. رسيع نحو عىل حيالها» ما بيشءٍ القيام
هو (كما ما مؤرش يف للغاية ملحوظ تغريُّ أو مأساوي حدٍث أو ما أزمٍة من إجراء اتخاذ
إجراءات من اتخاذه يتعني ما تحديد إن االقتصادية). «الصدمات» مختلف مع الحال
املقاِومة القوى ألن للجدل؛ إثارًة أكثر يكون ما عادًة سياسات من تنفيذه يتعني وما
االستجابة. كيفية حول خالفات حدوث ِع توقُّ من بد وال قوية، تكون ما دائًما للتغيري
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مرشوع عىل األمريكي النواب مجلس وافق عندما ٢٠٠٩ عام يف ذلك عىل مثال حدث
الدفيئة غازات انبعاثات من للحد االنبعاثات وتداول تحديد آلية الستخدام يسعى قانون
يمكن التي الكربون برتاخيص ى يسمَّ ما القانون ينشئ .٢٠٥٠ عام بحلول ٪٨٣ بنسبة
(املرافق) الطاقة لقطاع املجانية الرتاخيص من ٪٣٥٫٥ ويخصص وتشرتى، تباع أن
سلسلة األمريكي البرتول معهد نظَّم ذلك، عىل ا ردٍّ النفط. تكرير ملنشآت فقط و٢٫٢٥٪
لهذا معارضًة الشيوخ ملجلس وواضحة» «شديدة رسالة إلرسال العامة االحتشادات من
السوق يف تراخيصهم من العديد رشاء عىل النفط رشكات سيجرب أنه بحجة الترشيع،
عليها يطلق والتوعية للبحث منظمة ِباْسم املتحدث أوضح ذلك، عىل ا وردٍّ الحرة.16
التصاريح قيمة عىل بالحفاظ لها سيُسَمح التكرير معامل أن األمريكي» التقدم «مركز
َه ووجَّ للعمالء، تراخيصها قيمة إلرجاع ستضطر العامة املرافق أن حني يف املجانية،
االحرتار ملعالجة الرامية الجهود إضعاف أو منَع هو النفط قطاع هدُف «كان بأنه تهًما

العاملي.»
بني اآلراء يف للتوافق التدريجي التطوير هو التقارب ل يسهِّ الذي الثاني العامل
ينبغي التي والبدائل يعرفونه، ال وما يعرفونه ما حول مسألة يف واملختصني الخرباء
تنجو التي األفكار أن كينجدون الحظ وقد فيها. النظر ينبغي ال والتي فيها النظر
قيم تعكس والتي الفنية، الناحية من مجدية تبدو التي تلك هي السياساتي الجدل من
يوجد عندما حتى ذلك، ومع عام.17 بتأييد وتحظى للغاية مكلفة تبدو وال املجتمع
املرجح فمن قوية، سياساتية استجابًة ما مشكلٌة وتتطلب الخرباء بني سياساتي إجماع
املتحدة) الواليات حالة يف ودوليٍّا (محليٍّا السيايس النظام يكِن لم ما القليل إال ق يتحقَّ أالَّ
الحكومات، يف تغريُّ الطرق: من متنوعة بمجموعة هذا يتحقق أن ويمكن للتغيري. منفتًحا
يف واأليديولوجيات السلطة توزيع يف تغري أو بالكاريزما، يتمتع قوي زعيم ظهور أو
حدث أو ما، قضيٍة حيال العام املزاج أو العام الرأي يف تغري أو املتفاوضة، الهيئات
األنماط يقوض — هاربر بريل أحداث أو سبتمرب من عرش الحادي أحداث — صادم
املناقشة خالل من السياساتية الساحة يف اإلجماع ينبثق ما عادة والعمل. للفكر التقليدية
أو والتسوية التفاوض إما عادة يعكس السيايس النظام يف اإلجماع ولكن والتحليل،

وأيديولوجيته. واحد لحزب االنتخابي التفوق
حول الخرباء بني التوافق من كبرية لدرجة والوصول صعبة، مسألة يف التقارب إن
سياساتي إجراء اتخاذ يف وراغب قادر سيايس نظام ووجود حيالها، به القيام يجب ما
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يمكن فرصة وهي سانحة»؛ «فرصة — كينجدون بمصطلحات — يخلق هذا كل جدِّي،
تزال ال التغيري مقاومة كانت إذا قًرسا تزول أن يمكن أو تُدرك ال أو برسعة تزول أن
حول الفكرية الشكوك من معينة درجة ووجود املحتملة التغيري ملعارضة ونظًرا قوية.
استعداد عىل قوية قيادة دون الفرصة اغتنام املرجح من فليس للعمل، مسار أفضل

السيايس. املال برأس للمخاطرة
املقام يف والبيئة. الطاقة حول الجدل تطور مع هنا املحتمل التشابه بعض يوجد
وأصبحت العلمي، التوافق زاد حيث وصعوبة؛ إلحاًحا أكثر نفسها املشاكل أصبحت األول،
أعىل مستويات وتخلِّف أرسع بوترية تحدث والجفاف األعاصري مثل الخطرية األحداث
األنهار وذوبان الحرارة، درجات (ارتفاع للكوارث املختلفة املؤرشات أن كما الدمار، من
يبدو. فيما شدتها يف تزداد السمكية) األرصدة وتناقص املياه، منسوب وارتفاع الجليدية،
رضورة حول إجماع شبه ويوجد أيًضا، الخرباء بني السياساتية املناقشات واشتدت
الدراسة قيد زالت ما أنها أو بالفعل البدائل من الكثري َح واقُرتِ وبتعاون، برسعة الترصف
االتفاق أمام واقتصادية سياسية عقبات توجد واضحة: املفقودة الحلقة إن النشطة.
متنوعة بمجموعة العقبات تلك وتظهر متاحة، تبدو التي السانحة الفرصة واستغالل

الطرق. من
تُعرفان والبيئة الطاقة أن الواضح من التوافق. من كبرية درجة لدينا باختصار،
وكذلك الوطنية الحكومات ِقبَل من معهما التعامل إىل تحتاجان مشكلتني بوصفهما
السياسات طبيعة حول العلمية األوساط يف متزايد إجماع ويوجد الدولية، املؤسسات
السياسية؛ الساحة يف مظهرية حركة مجرد من أكثر يوجد قد وأخريًا، تبنِّيها. يتعني التي
اآلخرين تحفز ربما املتحدة اململكة من قوية وخطط واشنطن، يف جديدة إدارة فتوجد
انبعاثاتها خفض عىل عازمة أنها عىل الصني من املشجعة العالمات وبعض العمل، عىل
األزمة يف ما أسوأ أن عىل بوادر وتوجد املنافسة، عىل قادر متجددة طاقة قطاع وإنشاء
يف النطاق الواسعة لالستثمارات املحتملة بالفوائد متزايد ووعي انتهى، قد االقتصادية
قادمة. ولعقود اآلن االقتصادية التعايف عمليِة كفاءِة وتعزيز املتجددة الطاقة مجال
عىل خطر. يف كلها املحتملة اإليجابية التطورات هذه أن عىل التأكيد إىل املرء ويحتاج
أزمة تسبِّب وربما قومية، سياسات تطبيَق بعناٍد تواصل الصني تزال ال املثال، سبيل
االقتصاد يف آخر وركوًدا النمو يف تباطًؤا أوروبا وجنوب اليونان يف الجارية الديون

العاملي.
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عام تقييم (4)

واالتفاق السياساتي واإلجماع املشكلة تعريف بني الكامل التوافق من كالٍّ أن الواضح من
بسهولة: السلبية التأثريات رسد ويمكن املنال. بعيَد يزال ال السيايس

موجودة. االقتصادية األزمة تزال ال (١)
الكربون منخفض اقتصاد إىل االنتقال تكاليف تحمل حيال املخاوف تزال ال (٢)

عالية.
مكلفة ولكن جديدة تكنولوجيات تبنِّي أنَّ مسألة من تخىش الرشكاُت تزال ال (٣)

التكنولوجيات. هذه مثل يتبنَّوا لم الذين املنافسني أمام يضعفها أن يمكن
سيتم تكنولوجية طفرة أيِّ عن ستنتج التي الفوائد أن من مستمر خوف يوجد (٤)

اآلخرين. مع مشاركتها تجري ولن اكتنازها
(خاصة السياسات يف الرضورية للتغيريات بقوة داعم غري العام الرأي يزال ال (٥)

تكاليف). تتطلب كانت إذا
سائدة. املختلفة النظر ووجهات املتعارضة املصالح تزال ال (٦)

خطابها تطابق سوف أوباما إدارة سياسات كانت إن حول الشكوك تتزايد (٧)
ال. أم السيايس

قبول أو الحالية، النمو اسرتاتيجيات تغيري يف راغبة غري النامية البلدان تزال ال (٨)
املساعدات يف كبرية زيادات دون شيئًا تفعل أن أو الصارمة، الزمنية والجداول األهداف

الخارجية.

مصادر يف بكثافة تستثمر الصني أن حني يف أنه الحظ الضغوط، هذه أمثلة أحد لرؤية
حدٍّ إىل تدعم وقومية، حمائية اسرتاتيجية خالل من ذلك تفعل فإنها املتجددة، الطاقة
البلدان حذت وإذا العقود.18 منح يتم عندما بها الخاصة املحلية الطاقة رشكات كبري
هذا يف الصني إجراءات تكون ال وقد تجارية. حرب يف ذلك يتسبب فربما حذوها، األخرى
الذي األمريكي، االنبعاثات وتداول تحديد ترشيع يف املوجود الرشط عىل ا َردٍّ إال الصدد
عىل تسيطر ال التي البلدان صادرات عىل جمركية تعريفات بفرض يسمح أن شأنه من

ورسيع. كاٍف بشكل االنبعاثات
تضاءلت ربما املشاكل هذه بعض أن اإليجابي الجانب عىل نالحظ أن يمكننا
كل تبنِّي إىل بلد كل يحتاج ال ألنه تركيًزا؛ وأكثر أضيق مفاوضات ساحة إىل باالنتقال
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عالوة األوروبي). االتحاد لدى الحال هي كما املتغريات، (هندسة البداية من سياسة
تزيد وربما الناجحة، التكييف عمليات إجراءات من املحاكاة أثر ينتج ربما ذلك، عىل
بتكلفة رسيعة فوائد عن حديثًا املعتمدة السياسات تمخضت إذا سيما ال التوافق وترية
عدد أن يبدو معلًقا، يزال ال التعاون نحو التقدم أن الواضح من أنه حني ويف مقبولة.
من يبدو حال، أيِّ عىل السلبية. املؤرشات من قليًال أرسع بوترية ينمو اإليجابية املؤرشات
مفيدة تكون أن يمكن التي والتطورات االتجاهات وتوسيع تعميق إىل نسعى أن الحكمة
يف وفورية هائلة بتغيريات بإجراء اقتصاديٍّا وال سياسيٍّا امُلجديَة غري املطالبة من بدًال
فيها املرغوب غري بالحقيقة نعرتف أن علينا يجب االتجاهات، هذه جانب إىل السياسات.
ظهرت إذا التوازن تغريِّ ربما تجنُّبها ونأمل نخشاها التي التوازن عدم حاالت بعض بأن
لتأخري عذر يوجد ال حال، أيِّ وعىل األفق. يف تَلُوح كارثة عىل جديدة مؤرشات باعتبارها
أن األقل عىل يمكن التي اآلثار وتخفيف املناخ تغري مع التكيُّف لعمليات االستعدادات

رسعة. أكثر النتعاش أساًسا تضع

واألولويات االختيارات (5)

تغري مع للتعامل املتحدة الواليات سياسات حزمة مكونات املحللني من الكثريُ د عدَّ
القرن سبعينيات يف النفط أزمة منذ مطروحة القضايا هذه كانت الطاقة.19 وأمن املناخ
معظم مناقشة خالل غائبًا كان ما ذلك، ومع النمو. حدود حول املحموم والجدل العرشين
كيفية وإدراك — وملاذا ومتى به القيام ينبغي ما — األولويات تحليل هو القوائم هذه
واقتصادي سيايس سياق يف السياسات صنع عملية عىل املفروضة القيود مع التعامل
من املفيدة االتجاهات بعض إىل نشري أن نأمل األولويات مسألة ويف للغاية. صعب
يتعلق وفيما خيار. لكلِّ املناسب الزمني للجدول وفًقا رشائح إىل املجال تقسيم خالل
الحاجة ومؤيدي الحرة السوق منهج مؤيدي بني التقليدي الجدَل أن ندرك بالسياسة،
فإنه نظرنا، وجهة ومن االختيار. مشكلة تعقيد إىل دائًما أدَّى قوي؛ حكومي تدخل إىل
الطاقة ملصادر الحكومي الدعم دون الكثري إنجاز يمكن كيف نرى أن ا جدٍّ الصعب من
لتكلفٍة الحكومة تحديد ودون األخرى، التقنيات من لعدد والتطوير وللبحث املتجددة
له. ودعمها الخاص لالستثمار قانونيٍّا إطاًرا الحكومة وضع ودون الكربون، النبعاثات
اآلخرين واستبعاد واحد نهج اختيار أن أْي واضح؛ هو ما أيًضا نالحظ أن ينبغي ولكن
من مهم عنرص الخاصة واملبادرات الخاص فاالستثمار حكيم؛ أو معقول غري أمر كافة

الفاعلة. لالستجابة املشكِّلة العنارص

199



املناخ تغريُّ تحدِّي

الدوائر بعض يف مطالبات توجد املماطلة إىل وامليل الحكومي الجمود عىل وللتغلب
هو أهميًة فاألكثر السياسية، الناحية من مجديًا يكون ال قد وقوي رسيع إجراء باتخاذ
املجموعات من واسع لنطاق واإلنصاف والكفاءة بالفاعلية تتسم التي السياسات اختيار
سياسات اختيار الحكمة من سيكون أنه إىل أيًضا السياقية القيود وتشري االقتصادية.
املتشكِّكة الجماهري عامة أجل من نسبيٍّا رسيعة نتائج تعطي أن املتوقع من املدى قصرية
املشاريع تمويل أجل من أثقل رضيبية وأعباءً ضخمة نفقات تتطلب ال والتي البداية، من
لالستجابة الكفاية فيه بما َمِرنة السياسات تكون أن يجب يشء، كل وقبل املمكنة.
رضورة ظهرت إذا نطاقها لبسط قابلة تكون وأن سلبية، أو إيجابية إشارات أليِّ برسعة
كاهلها واملثقل الضعيفة الحكومات من يطلب أن يف أيًضا املرء يرغب وال لذلك. فرصة أو
قاعدة وتوجد الشعبي. للدعم كبرية بخسارة أو سياسية بهزيمة تهدِّد إجراءاٍت تتخذ أن
بالفعل، كاهلها املثقل الحكومات من كثرية أشياء تطلب ال هنا: جوهرية سياسيٍّا حكيمة
أو التكاليف حول تماًما شفافة تكون أن أو كبرية بمخاطرات القيام منها تتوقع وال

املتوقعة. غري التبعات
العاملي االحرتار أوجدها التي للمشاكل االقتصادية األبعاد عن بعُد نتحدث لم نحن
اندلعت التي االقتصادية فاألزمة املستقبل. يف املختلفة الفرتات يف سيوجدها التي أو اآلن
متاًحا، يكون أن املتوقع من الذي املال عىل قاسية قيوًدا بوضوح َوضعت ٢٠٠٨ عام يف
االستثمارات عىل لإلنفاق الحالية املستويات عىل الحفاظ الصعب من حتى يكون ربما بل
وعدم النمو استئناف عدم حالة يف الخارجية واملساعدات املتجددة الطاقة مجال يف
املتغريات من ا جدٍّ الكثرِي تفاُعَل أن ذلك من األهم ربما املستقبل، بشأن التفاؤل استعادة
األرقام من مجموعة أيَّ أن إىل يشري الزمنية والفرتات املختلفة السياقات من ا جدٍّ الكثري يف
نتفق فإننا ثَم ومن الدقة. من زائفة درجة عىل تنطوي وربما كبري، حدٍّ إىل افرتاضيٌة
— املناخ تغريُّ بشأن اإلطارية املتحدة األمم التفاقية التنفيذي األمني — بور دي إيفو مع
أكثر اآلن الهوة سد فبدء متحرًكا، هدًفا تزال «ال التكلفة تقديرات أن مؤخًرا أعلن عندما
أيًضا اإلشارة تجدر الصدد، هذا يف املستقبل.»20 يف الدقيق حجمها تحديد من أهمية
األرضار «ادعاءات أن يعتقد نوبل جائزة عىل الحاصل كروجمان بول االقتصادي أن إىل
التحليالت أفضل وأن … وهميٌة … املناخية الترشيعات عن الناتجة الهائلة االقتصادية
لن الدفيئة غازات انبعاثات يف الكبرية التخفيضات حتى أنه إىل تشري املتاحة االقتصادية

الحال».21 املتوسطة األرسة عىل متواضعة تكاليف سوى تفرض
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مبالغ من املناخ تغري مع التكيف يكتنفه ما إدراك فإن الشكوك، هذه من الرغم عىل
تخفيف رضورة يعارضون الذين من كثريًا أن خاصة الحال، هي هذه مفيد. أمر ضخمة
السليمة غري التكاليف تقديرات عىل حجتهم يبنون ممكنة بأقىصرسعة العاملي االحرتار
أحد ال تثقيفهم. من بدًال الجمهور لرتويع يبدو ما عىل واملقصودة التحليلية، الناحية من
مع التكيف يف أو جديد طاقة اقتصاد إنشاء يف للتسوية تكاليف وجود ينفي بالطبع
التكاليف تلك تكون أن يجب ولكن املناخ، لتغري الحالية املبارشة وغري املبارشة التكاليف
كوارَث وقوِع الحتماليِة العلميِة التوقعاِت بعُض كانت إذا الواقع، يف التحمل. ممكنة
تفوق قد اآلن الترصف عىل القدرة عدم تكاليف فإن دقيقًة، سنة) ١٠–٢٠) وشيكٍة

املقبلني. العقدين ويف اآلن بحكمٍة الترصف تكاليف بمراحل
املتقدمة؛ للبلدان بالنسبة التكاليف ملتوسط تقديرات تحديد للغاية الصعب من
املتجددة الطاقة مصادر من ا جدٍّ مختلف مزيج بلد كل لدى يكون أن املرجح من ألنه
للغاية الصعب من فإنه ذلك، إىل وإضافة مختلفة. وبأسعار التقليدية الطاقة ومصادر
يحدث لم وإن التقديرات. يف تُدَرج أن ينبغي ال أو ينبغي التي البنود هي ما نعرف أن
الطاقة تحل أن املرجح غري من فإنه الحفري، الوقود أسعار يف ومستمر حاد ارتفاع
عقود لعدة الطبيعي والغاز النفط استخدامات من للغاية كبري جزء محل املتجددة
ومع سنوات. لعدة حكوميٍّا دعًما تتطلب سوف الجزئي االستبدال عملية وحتى قادمة،
ربما جديدة طاقة اقتصاد إنشاء عىل لإلنفاق البديلة الفرصة تكاليف أن حني يف ذلك،
املساهمة من كبري نحو عىل تستفيد أن املتقدمة البلدان ملعظم يمكن فإنه عالية، تكون
مع الوضع هو كما حال، أيِّ عىل الحالية. التحفيز تدابري حزم لصالح اإلنفاق هذا يف

الالزمة. املوارد إليجاد معقول بديل يوجد ال الحرب، زمن يف اإلنفاق
للواليات بالنسبة للتكاليف حاليٍّا املتاحة التقديرات أفضل كروجمان بول لخص
غري للكونجرس التابع امليزانية مكتب أجراها حديثة دراسة أن إىل وأشار املتحدة،
عليه املوافقة تمت الذي للطاقة واكسمان-ماركي قانون مرشوع أن إىل خلصت املتحزب
الدخل» من باملائة ٠٫٢ أو السنة، يف فقط دوالًرا ١٦٠ املتوسطة األرسة «سيكلف مؤخًرا
أن بما ولكن ،٢٠٥٠ عام بحلول الدخل من ٪١٫٢ إىل العبء وسريتفع ،٢٠٢٠ عام يف
لن املناخ حماية «تكلفة فإن مرة، ٢٫٥ بحوايل سيتضاعف الحقيقي اإلجمايل املحيل الناتج
الواضحة الفوائد تشمل ال تلك التكاليف تقديرات الحال، وبطبيعة النمو.»22 هذا يف تؤثِّر
يف املناخ تغري حول للجدل املتزايد االستقطاب إن العاملي. االحرتار آثار أسوأ من للحد
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املواقف تقيض حيث السياسة؛ يف جريشام قانون من نوع بتوليد يخاطر املتحدة الواليات
املبالغات ملقاومة باستمرار الجهود بذل يجب ثَم ومن املعقول؛ التحليل عىل الحزبية

املحتملة. التكاليف يف املصلحِة الذاتيِة األيديولوجية
مطالبهم الواقع، ففي النامية؛ البلدان تؤرِّق إزعاًجا أكثر اقتصادية مشكلة توجد
عن الناجمة األرضار عن كتعويض الخارجية املساعدات من كبري التزام عىل بالحصول
مع التكيف عمليات مع والتعامل املاضية، العقود ويف اآلن املتقدمة البلدان انبعاثات
كوبنهاجن. يف اتفاق إىل التوصل أمام الرئيسية العقبات من واحدة أصبحت املناخ؛ تغري
سنوات، ١٠ ملدة دوالر مليار ١٠٠ نحو يبلغ سنوي رقم إىل األولية التقديرات وتشري
وأكثر أحدث تحليالت وزادت الخارجية. للمساعدات الحالية املستويات يتجاوز ما وهو
وبسبب حادًة. زيادًة ناجٍح لتكيٍُّف الالزمة عة املتوقَّ املبالغ من الفنية الناحية من تخصًصا
إحدى أشارت عاملة، تحتية ِبنًى تطوير يف الفشل سيما ال السابقة، التنمية فشل حاالت
من للتخلص عاًما ٢٠ ملدة سنويٍّا دوالر مليار ٣١٥ إىل الحاجة إىل الحديثة الدراسات
البنية لتحديث سنويٍّا دوالر مليار ٦٣ إىل ١٦ قدره آخر ومبلغ التحتية، البنية عجز
سنوي رقم إىل املتحدة لألمم جديد تقرير وأشار املناخ.23 تغري مع للتعامل التحتية
دون بالنمو النامية للبلدان للسماح سنوات ١٠ ملدة دوالر مليار ٦٠٠ إىل ٥٠٠ يبلغ
املبالغ إجمايل من أقل الضخمة املبالغ هذه أن ومع «امللوِّث».24 الوقود عىل االعتماد
كانت لو حتى للهمة مثبطة املبالغ فإن الحالية، التحفيز برامج حزم إطار يف بها املتعهد
املبالغ هذه أن يبدو ال فإنه التحفيز، برامج لنفقات تضاف وعندما تقريبية. تقديرات
املايل االلتزام من نوًعا أن يبدو ذلك، مع االقتصادي. أو السيايس املستوى عىل مجدية
عن ينتج سوف — السنة يف دوالر مليار و٦٠٠ دوالر مليار ١٠٠ بني يبدو ما عىل —
العاملي االحرتار إبطاء يف فعليٍّا أمل أيِّ وجود عدم الوحيد السبب كان لو املفاوضات،
ضخم إنفاق وهذا النامية. البلدان ِقبَل من للطاقة جديد بنموذج قوية التزامات دون
والتطوير البحث عىل اإلنفاق زيادة ضغوط من يزيد ربما الحالية، الظروف يف للغاية
بهدف ُطِرحت التي املتنوعة املناخ هندسة بعضمقرتحات و/أو املتجددة الطاقة ملصادر
يضاف أن ينبغي فإنه األرقام، هذه أثر تقييم وخالل ملحوظ. نحو عىل التكاليف خفض
الناتج من ٪٠٫٧ تقديم بهدف املتقدمة البلدان جميع التزمت إذا أنه ذلك عىل املوافقة يف
تحقيق من سيقرتب املبلغ فإن رسمية، إنمائية مساعدات صورة يف اإلجمايل القومي
الواليات حتى وال االلتزام، هذا الجميع يقدِّم لم اآلن حتى دوالر. مليار ٣٠٠ البالغ الهدف
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ما كثريًا الخارجية املساعدات آثار بأن االعرتاف يجب املمانعة، لتلك وتقييًما املتحدة.
أو الفساد بسبب ُفِقد أو خاطئة، مشاريع عىل أُهِدر منها فالكثري لآلمال؛ مخيبة كانت

الكفاءة. عدم
من يقرب ما بالفعل تُنتج الدخل املتوسطة النامية والبلدان فقًرا البلدان أشد إن
واستمرار باطراد. انبعاثاتها تزداد أن املتوقع ومن الكربون، انبعاثات إجمايل نصف
واستمرار «امللوِّث»، الوقود تستخدم التي الطاقة توليد محطات وزيادة الغابات، إزالة
إلحداث وصفة ذاتها حدِّ يف تَُعدُّ الرسيع للتصنيع القياسية النمو باسرتاتيجية االلتزام
وتدهُور الطبيعية الكوارث منطلق من ضخمة تكاليف أيِّ عن النظر وبرصف كارثة.
دراسة أحدث فإن الضخمة، السكانية والتحركات الغذاء ونقص الرصاع وزيادة الصحة
من ٪٤ إىل تصل أن يمكن أفريقيا إىل بالنسبة التكاليف أن إىل تشري الدويل25 للبنك
النامية البلدان أن إىل تشري املرعبة التكلفة وهذه الهند. يف ٪٥ وإىل اإلجمايل، املحيل الناتج
البلدان؛ من أخرى مجموعة أيِّ من أكثر كوبنهاجن مفاوضات يف املحك عىل أمور لديها
األطراف جميع تتحملها أن يمكن توافقية لحلول للوصول احتمال يوجد أنه يعني مما

نفسه. املؤتمر يف
املطالب ضخامة مجرد ليس التحقيق صعبة التوافقية الحلول هذه يجعل قد ما إن
الحالية املساعدات مستويات تجعل أنها الواضح من التي — الثالث العالم لدول املالية
وثمة حاد لهجوم الخارجية املساعدات فاعلية فيه تتعرض الذي الوقت يف ضئيلة، تبدو
شعوًرا تعكس املطالب هذه أن أيًضا ولكن — املتاحة املوارد بشأن كثرية بديلة مطالبات
وأنه املشكلة، سبَّبَِت املتقدمة البلدان أن الفقرية البلدان تشعر إذ واالستياء؛ بالظلم عميًقا
ال الذين أولئك من املستقبيل النمو يف تضحيات طلب خالل من حلها يمكن وال ينبغي ال
عن تعويًضا املساعدات ترى الفقرية البلدان أن بما ذلك، عىل عالوة له. تحمُّ يستطيعون
الواقع ويف عليها.26 يحصلون التي املساعدات عىل قيود أيَّ يريدون ال فهم املايض، ظلم
جميع حيال والشفافية باملساءلة القياسية الغربية املطالب قبول اآلن حتى يرفضون
فشل بسبب اإلنفاق هذا جدوى حول الغربية الشكوك وتفاقمت املساعدات. إنفاق سبل
الفاعل التنفيذ يف النامية البلدان ضعف نقاط وبسبب املساعدات، مرشوعات من كثري
يبدو ما عىل تفاوض يجري سوف حال، أيِّ عىل الحًقا). نتناولها سوف مسألة (وهي
مصلحة يف يصبُّ ذلك أن الواضح من ألنه املطاف؛ نهاية يف التوافقية الحلول بعض حول
التوافقي الحل ذلك حدود ولكن العاملي، االحرتار من الحد إىل تسعى التي األطراف جميع
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عىل لالتفاق نُِظر إذا أو توافقي، لحل ل يُتوصَّ لم وإذا الوقت. هذا يف تخمينات مجرد هي
الهندسة مشاريع عىل اإلنفاق زيادة مطالب فإن فاعل؛ وغري كبري حدٍّ إىل مظهريٌّ أنه

الفصل. هذا يف الحًقا لها سنعود التي املسألة وهي بالتأكيد، ستزداد الجيولوجية
الجزء أن الواضح من األهمية. من قدر عىل املسألة هذه حول أخري تعليق يوجد
مجموعة من تأتي الحراري االحتباس يف الحالية الثالث العالم مساهمات من األكرب
يسهمان األخريان (البَلدان وإندونيسيا والربازيل والهند الصني وهي البلدان؛ من صغرية
نحو عىل تدرك أصبحت البالد هذه أن عىل الدالئل بعض وتوجد الغابات). إزالة بسبب
املحتملة والفوائد العاملي االحرتار جرَّاء منها نفسها هي ستعاني التي املخاطر متزايد
أيًضا البلدان هذه أن الواضح من أنه كما التكنولوجية. الطفرات من الرتبح محاولة من
وبعده. وأثناءه كوبنهاجن مؤتمر قبل التفاويض النفوذ عىل الحفاظ عىل عازمة كانت
عىل املتقدمة الدول قدرُة فيه كانت الذي الوقت يف املتشددة مواقفهم استمرت ذلك، ومع

كبري. بشكل محدودًة بسخاءٍ االستجابة
عىل الخصوص— وجه عىل فالصني الجهل؛ أو الالمباالة من املتشدد املوقف يأِت لم
للحد كبرية جهوًدا تبذل — ثابتة زمنية وجداول أهداف لقبول استعدادها عدم من الرغم
بديلة. وقود أنواع تطوير من االستفادة إىل الرامية الجهود إىل واالنضمام انبعاثاتها من
إزالة لخفض استعدادهما حول مؤخًرا إشارات ترسالن كانتا وإندونيسيا الربازيل وكذلك
إذا االنبعاثات)، إجمايل يف كبرية بحصة يساهم الذي األمر (وهو كبريًا خفًضا الغابات
فشل عىل اللوم تتحمل أن البلدان هذه من أيٌّ تريد ال كافية. تعويضات عىل حصلت
الحصول فرصة تفوِّت أن منها أيٌّ تريد وال الذاتية، املصلحة بسبب االنبعاثات خفض
االحرتار تبعات جرَّاء ر تُدمَّ أن منها أيٌّ تريد وال املحتملة، االقتصادية املكاسب عىل

العاملي.
— سوداء نظارة خالل من ولو — األمر هذا يف ا) (جدٍّ الَحِذر املتفائل يرى ربما
مرتبطتان، العاملية واملصلحة الذاتية املصلحة بأن الوعي تنامي عىل ضمنية عالمات
كل يتحدث طرفني وجود ولكن العاملي. االحرتار لخفض الرامية والجهود التنمية وكذلك
لنجاح بوصفة ليس يريده؛ أو اآلخر يحتاجه ما َفْهم يحاول وال اآلَخر بجانب منهما
تستمر سوف الفجوة هذه كانت إن ملعرفة وسيلة توجد ال الراهن الوقت ويف التفاوض.
الوقت. بمرور مكلًِّفا توافقي حل نحو التحرك يف التأخر يكون وربما تزيد، أو تتقلص أو
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املحاذير (6)

كلٌّ فيتحرك دائًما؛ صعبة مهمة بالشكوك وميلء للغاية معقد مجال يف السياسات اختيار
الخاصة، بإيقاعاته — املتوقعة وغري واالقتصادية والسياسية العلمية — املتغريات من
األخرى. املتغريات من مفاجئة حادة حركة جراء طريقه عن يحيد أن أيًضا يمكن ولكن
زيادة أو البيئة حماية (مثًال، املألوفة السانحة» «الفرص عىل الرتكيز املثال، سبيل عىل
يمكن ولكنه القصري، املدى عىل بارز عميل نحو عىل منطقيٍّا يكون االستخدام) كفاءة
أخرى بلدان وتأخرت الزيادة يف العاملي االحرتار استمر إذا كفايته عدم تَثبُت أن أيًضا
دعم لحشد بقوة للتحرك مستعدين نكون أن فعلينا يحدث، هذا كان إذا االستجابة. يف
إجراء التخاذ رضورة توجد كانت إذا الدعم هذا عىل الحصول دون للعمل أو شعبي
يف قوة أشد لسياسات والدعم الوقت لكسب القرارات تهدف أن يجب عموًما، طارئ.

أيًضا. تظهر وعندما — لها رضورة ُوجدت إذا املستقبل،
أشكال من شكًال املختارة املشاريع كانت إذا لألبحاث املبكر التمويل تربير يمكن
من عدًدا — أوباما إدارة يف الطاقة وزير — تشو ستيفن قدََّم املدى. الطويل التأمني
مع اآلن، تمويًال معظُمها ى يتلقَّ أن ينبغي التي والتطوير، البحث بشأن املهمة املقرتحات
الطويل املدى يصبح ربما آنًفا، ذكرنا وكما تحقيقها. يمكن أن قبل عقوٌد تمر قد أنه
والطرقات املباني أسطح طالء تشو اقرتاحات وتشمل الظروف. تدهورت إذا قصريًا مًدى
«ذكية»، كهرباء شبكة وبناء الفضاء، نحو أخرى مرة الشمس أشعة لتعكس باألبيض
حميدة عنارص إىل تحولها أن شأنها من خاصة مفاعالت يف النووية النفايات وحرق

مدروسة.27 غري يعتربها التي املشاريع تمويَل أيًضا تشو َض وخفَّ أكرب. بشكل
السياسات نجاحات عىل يعتمد منها الكثري فإن املدى، الطويلة للقرارات بالنسبة أما
الطاقة وأمن العاملي االحرتار صعيد عىل التطورات من مزيد عن فضًال املدى، القصرية
يف السياسية واالضطرابات االقتصادية («الصدمات» املتوقعة غري الخارجية والتطورات
مناسبًا والتطوير البحث عىل الكبري اإلنفاق يكون وسوف إلخ). … الرئيسية البلدان
الزمنية الفرتات بني القاطع التمييز ولكن سنناقشها، التي الثالث الزمنية الفرتات لجميع
املفاعالت بناء (مثًال، املدى املتوسطة السياسات بعض ألن ما؛ حدٍّ إىل مصطنع املختلفة
مشاريع بعض أو النووي االندماج (مثًال، املدى الطويلة السياسات وبعض النووية)
اإلنفاق توزيع وينبغي املدى. وقصري مستداًما تمويًال تتطلب الجيولوجية) الهندسة
أكثر واعًدا االحتماالت هذه أحد يبدو عندما ولكن االحتماالت، من معقول عدد بني األويل
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يف املقامرة النظر ِقَرص فمن كثافًة. وأكثر تركيًزا أكثر اإلنفاق يكون أن يجب غريه، من
بعينه. كبري مرشوع أيِّ عىل مبكر وقت

التي العقبات تكون أن املتوقع من ولكن األهمية، من القدر نفس عىل الدولية الساحة
فالتفسريات املحلية؛ الساحة يف عليه تكون مما أشد التعاونية االتفاقات سبيل تعرتض
السياسية الزمنية والجداول املختلفة التنمية ومستويات الوطنية للمصالح املتباينة
إذا الظروف، هذه يف التفاوض. عملية د تعقِّ املختلفة واأليديولوجيات والقيم املختلفة
االستجابات يف واإلنصاف والفاعلية الكفاءة أهمية من نفسه القدر عىل الرسعة أن افرتضنا
التعاونية االتفاقيات عىل البداية يف نركِّز أن للغاية املنطقي فمن الدولية، السياساتية
تشكِّل أن املرء يأمل الحاليني. الرئيسيني التلوث مسببي بني البالغية) (ال «الحقيقية»
استخدام ينبغي فربما ذلك، يحدث لم إذا الراغبة»؛ للقوى «ائتالًفا األخرية املجموعة هذه
تصبح وسوف التعاون. عىل التحفيز أجل من والرتهيب الرتغيب أساليب مختلف
التعاون كان إذا إثماًرا أكثَر كوبنهاجن ومؤتمر ريو مؤتمر مثل العاملية املؤتمرات
توافرت وإذا معقول، نحو عىل ناجًحا الرئيسيني التلوث مسببي بني املدى القصري
التكنولوجيات تلقى أن املأمول ومن إضافية. خارجية ومساعدات جديدة تكنولوجيات
مفرطة، وحمائية قومية نزعة املنافسة أرضار من املخاوف تسبِّب وأالَّ مشاركًة الجديدة
يجدر أخريًا، . ككلٍّ للنظام معايري تضع التي الدولية االتفاقات لتفضيل قوي سبب وهذا
كان إذا إال الدويل التعاون ينجح أن يمكن ال سابقة: نقطة عىل مجدًدا التأكيد إعادة
طاقة اقتصاد تبنِّي نحو والتحرك االنبعاثات من للحد قوية وطنية سياسات عىل قائًما

جديد.

مهام قائمة (7)

املفيد من يكون ربما مختلفة، زمنية لفرتات محددة سياساتية خيارات مناقشة قبل
نختارها. التي السياسات يف موجودًة تكون أن يجب أو نأمل التي الخصائص إجمال
تغطي مسارين ذات السرتاتيجية ندعو أننا إىل اإلشارة أيًضا املفيد من يكون وربما
ا. حادٍّ تدهوًرا األوضاع تدهورت إذا محتمًال ثالثًا مساًرا أيًضا وتشمل زمنية، فرتات ثالث
زمنية فرتات يف مناسبة سياسات التباع مالئمة اسرتاتيجيات نقرتح سوف باختصار،

مختلفة.
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التايل: النحو عىل املعالم، واضحة توجيهية بمبادئ تلتزم لسياسات نسعى سوف

أخرى، أو زمنية فرتة يف للتحقيق قابلًة تكون أن ع املتوقَّ األهداف وضع يجب (١)
شديدة معينة سياسات وتنفيذ لوضع الالزمة األوىل الزمنية الفرتات تكون أن ويجب
نطاق يف تكون وربما املتوسط، املدى عىل الوضوح ومعتدلة القصري، املدى عىل الوضوح

الطويل. املدى عىل التوقعات
والجمهور، السياسات واضعي أعني يف تحملها املمكن من التكاليف تبدو أن يجب (٢)
وفق تتعدل أن أيًضا يجب السياق هذا يف تحملها» املمكن «من عبارة أن من الرغم عىل

لحظة. أيِّ يف امُلدَرك الخطر حجم
اختبار ينبغي ومبدئيٍّا، الحسبان؛ يف املحتملة الجانبية اآلثار تؤخذ أن دائًما يجب (٣)

التنفيذ. قبل تجريبيٍّا وتقييمها كثريًا، باملخاطر املحفوفة املشاريع
محليٍّا كافية، أغلبية لدى السيايس املستوى عىل مقبولة السياسات تكون أن يجب (٤)
اإلجراءات تصبح أن لدرجة للغاية، شديًدا العاملي االحرتار خطر أصبح إذا إال ودوليٍّا،

حتميٍّا. أمًرا الفورية
عىل الحفاظ وينبغي خطري، نحو عىل مبكر أمر مفرد سياساتي نهج أيِّ اختيار (٥)

والدعم. التمويل مرونة
املجتمع من فحسب واحًدا قطاًعا أن بمعنى جائرة؛ السياسات تكون أن يمكن ال (٦)
النتيجة، هذه تحدث أن املرجح من كان وإذا األخرى، القطاعات حساب عىل منها يستفيد

تعويضية. خطط وضع فيجب

الالحقة. املحددة للخيارات مفيدة معايري املثالية املتطلبات هذه توفر
بأقىص للقيام وعملية أخالقية مسئولية علينا كوبنهاجن، يف حدث عما النظر بغض
واالستعداد العاملي، لالحرتار املبارشة اآلثار مع للتعامل وسعنا يف ما بأرسع يمكننا ما
يشمل والذي األول مسارنا هو وهذا املدى. الطويلة آثاره مع نستطيع ما بأفضل للتعامل
والطويل؛ املتوسط املدى وعىل القريب املستقبل يف اتخاذها الواجب السياساتية اإلجراءات
اندماج ألفضل ونسعى املرغوبة. السياساتية الخصائص من ممكن عدد أكرب تلبِّي بحيث
بذلك القيام هو املفضل واختيارنا اتخاذها. يمكننا التي والرضورية املمكنة لإلجراءات
للتغلب تسعى التي الراغبة القوى ائتالفات خالل من والدويل الوطني املستوى عىل
خطوة املتسارع التدرج عملية خالل من السياسات صنع عملية يف القصور أوُجه عىل

فخطوة.
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زيادة طريق عن األول املسار يف لقصور االستعداد يف نبدأ أن أيًضا علينا يجب
علوم إىل تستند والتي تُختَرب، لم التي التكنولوجيات لبعض والتطوير البحث عىل اإلنفاق
التقليدية غري الجيولوجية الهندسة تقنيات من متنوعة مجموعة عن فضًال بها، معرتف
فيه السري ينبغي الذي الثاني املسار هو هذا بعُد. املعروفة غري النتائج ذات والجديدة
كليهما املسارين أن َفْلنفرتض سيناريو: أسوأ عن ماذا األول. املسار مع نفسه الوقت يف
واالجتماعية والسياسية البيئية أخطاره كل مع العاملي االحرتار رسعة وزادت يكفيان، ال
الحكومية املنظمات يف التخطيط عىل للقائمني ينبغي االحتمال، هذا وبإدراك له؟ املصاحبة
الجزاءات و/أو العقوبات لتحديد الفكرية الطاقات بعض تكريُس الصلة ذات والدولية

العصيبة. الظروف هذه مثل يف رضورية تكون ربما التي
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العارش الفصل

أولويات قائمة

مرتبٍط أسئلة عدة عىل لإلجابة استخدامه يمكن الذي العمل إطار الفصل هذا يف نقدم
فرتة أيِّ ويف الفاعلة، األطراف من وأليٍّ إليها، ندعو التي السياسات ما ببعضها: بعضها
تغري تبطئ أن يمكن سياسات لوضع بأنه «السبب» عن السؤال عىل وأجبنا سبق زمنية؟
والقيام الكربون، عىل كثريًا يعتمد ال جديد اقتصاد خلق عىل املساعدة خالل من املناخ
املناسب. الوقت يف بذلك والقيام واإلنصاف والفاعلية بالكفاءة تتسم بطريقة بذلك
ولن السابق. الفصل أكََّد كما جميعها األسئلة أصعب «الكيفية» حول السؤال يكون قد
االحرتار خطِر تطور عىل أيًضا ولكن فحسب، الفاعلة السياسية القيادة عىل الكثري يتوقف
لتقديم السابقة الفصول يف املقدمة املادة من هنا أفكاًرا نستخلص وسوف ذاته، العاملي
وأدرجنا سياساتية. التفاقيات الوصول آفاق تحسني كيفية حول االقرتاحات بعض
والذي الفصل، نهاية يف 1-10 الجدول يف موجزة صورة يف لتحليلنا النهائية النتائج
من مزيٍد إلجراءِ أو للتنفيذ بنوًدا لكونها وفًقا املقرتحة املساعي مختلف فيه تنقسم
وقد دولية. اتفاقيات اآلَخر البعض ويتطلب محليٌة املقرتحة التغيريات بعض األبحاث.
الصعوبة؛ درجة حسب األولويات لتوضيح زمني جدول شكل يف املقرتحات كافة ُوضعت

السياسية. أو التكنولوجية أو العلمية الشكوك بسبب إما
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أولويات قائمة

سنوات ١٠ من أقل املدى: قصرية مكاسب (1)

املقام يف مالحظتها. يجدر التي الخصائص من بعدد القسم هذا يف السياسات تتمتع
انتظار دون الوطني، دون حتى أو الوطني الصعيد عىل جميًعا تنفيذها يمكن األول،
عدم عىل قوية عقوبات فرض تتطلب ال أنها كما اإلقليمية، حتى أو الدولية االتفاقيات
أخرى دول تبنَّْت إذا بكثري أكرب يكون سوف الرتاكمي تأثريها أن البديهي ومن االمتثال.
ثانيًا: العاملي. لالحرتار املنسقة غري التدريجية االستجابة من كنوع مماثلة سياسات
من الرغم عىل معقول، نحو عىل معروفة السياسات لهذه والتكنولوجية العلمية األسس
فوائد بالفعل يقدم بعضها أخريًا: األبحاث. استمرار من بوضوح سيستفيد بعضها أن
تكلفًة أكثر اآلخر والبعض نسبيٍّا، صغري نطاق عىل والفاعلية الكفاءة من درجة عىل
ال مشاكل سيثري أنه اآلن حتى يبدو منها يشء ال ولكن لتنفيذه، وقتًا يتطلب وسوف
مجدية — يشء كل قبل وربما — أنها كما اإلنصاف. حيث من عليها التغلب يمكن
(أو مستعدة أوباما إدارة كانت إذا سيما ال املتحدة، الواليات يف واقتصاديٍّا سياسيٍّا
الخيارات أبحاث عىل اإلنفاق تعزيز وكذلك السيايس. املال رأس بعض إلنفاق مضطرة)
الراهنة. الظروف ظل يف له تحمُّ املمكن من يكون أن يجب ولكن أيًضا، محتم األخرى
ميزانية تشو ستيفن األمريكي الطاقة وزير ترصف تحت بالفعل يوجد املثال، سبيل عىل
التحفيز تدابري حزمة من دوالر مليار ٣٩ إىل إضافة دوالر مليار ٢٦ نحو تبلغ سنوية
أن علينا يجب ما نعرف فنحن اآلن؛ التحرك لعدم سبب أيُّ يوجد ال باختصار، األخرية.
أنها كما االستثمارات، هذه من معقول نحو عىل رسيعة عوائد نتوقع أن ويمكننا به، نبدأ

واضح. نحو عىل والدولية الوطنية املصالح ضمن تقع
تحول حيث البلدان؛ بعض يف فوائد ق تحقِّ الطاقة عىل الحفاظ برامج بالفعل بدأت
— املثال سبيل عىل — ذلك يف بما فاعلية، أكثر وأدوات أجهزة استخدام إىل املستهلكون
أفضل. نحو عىل املعزولة والثالجات الحرارة من الواقية والنوافذ الفلورسنت مصابيح
أن يمكن ما توجيه إعادة طريق عن متاح واملحلية الصناعية التطبيقات يف والتوفري
خلفتها التي الزائدة الحرارة وهي — العملية لهذه يخضع لم إذا — مبددة حرارة يكون
يف منها لالستفادة يكفي بما ساخنة تزال ال والتي الحرارة، العالية العمليات بعض

املنزلية. التدفئة أغراض
تقدِّم التي األمريكية املالية السياسة خطوات من متنوعة مجموعة إىل بالفعل أرشنا
الخطوات هذه وتشمل العامة، املصلحة أجل من العمل عىل األفراد لتشجيع حوافز
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عازلة، مواد تثبيت عىل رضيبية وخصومات القديمة»، «السيارات تسليم مقابل حسومات
تحديد قانون وُوِضع الشمسية. الطاقة مجمعات وتركيب الهواء، طواحني واستخدام

الصناعية. املنشآت من الدفيئة غازات انبعاثات من للحد االنبعاثات وتداول
جانبها املفهوم املكاسب — القصري املدى عىل تحقيقها يمكن التي املكاسب بني من
عىل املدخلة التحسينات — بسهولة لها الالزمة التكنولوجيا تتاح التي جيًدا العلمي
الواليات يف الوقود القتصاد املوحد املعيار متطلبات يف الزيادات إن النقل. وَمركبات نظم
يف كبرية انخفاضات تُحدث أن ويمكن متواضعة، ٢٠٠٩ عام يف ُفرضت التي املتحدة
األوروبية، املستويات عن يقل ال ما إىل أخرى مرة املعايري هذه زيدت إذا النفط استخدام
إىل ل التحوُّ فإن االتجاه، هذا مع تماشيًا ذلك، إىل إضافة أعىل. مستًوى إىل يكن لم إن
بالفعل املعروفة املكاسب مضاهاة من يزيد أن يمكن الديزل محركات استخدام زيادة
قطار و/أو عامة حافلة خدمة توفري يف كبرية ميزة توجد وأخريًا، األوروبية. السيارات يف
الذين أولئك لجذب يكفي بما منتظم زمني جدول وفق ويسري ومريًحا، نظيًفا يكون

ذلك.1 توافر عدم حالة يف الخاصة سياراتهم سيقودون
أكثر املصدر وهذا فوري، وبشكل بسهولة أيًضا متاحة الشمسية الحرارية الطاقة
كذلك ويمكن ، واملحالِّ املنازل يف والتدفئة املاء تسخني يف االستخدام يف سهولة املصادر
واستخدامها للغاية. عالية حرارة درجات تتطلب ال التي الصناعية البيئات يف استخدامه
ولكن جديدة، علمية طفرة إىل يحتاج ال مرتفعة حرارة درجات تحتاج التي العمليات يف
أو الشميس اإلشعاع تركيز يف سواء الهندسية، التحسينات بعض من يستفيد أن يمكن

املتقطعة. الطاقة واستعادة تخزين يف
وينترش الرياح. طاقة لتجميع املجربة الطرُق االستغالِل سهولِة يف ذلك َويَيل
وأجزاء أوروبا أنحاء يف الهواء طواحني تشغلها التي الكبرية الكهرباء مولدات استخدام
واسعة، مناطق تغطي التي الكهرباء شبكات بالفعل تُغذي وهي املتحدة، الواليات من
مواقع إن الحكومية. املنح من وبتشجيٍع الشعبي التأييد ِقبَل من مدعوم النظام وهذا
تكلفة ارتفاع بسبب املناطق بعض يف محدودة الطاقة أجل من الهواء طواحني تركيب
الطاقة تكاليف ارتفاع مع الحسم يف أقل عامًال سيكون هذا ولكن النقل، خطوط تركيب

الحفري. الوقود من األخرى
الحارض الوقت يف الفولتضوئية الخاليا عرب الشمسية للطاقة املبارش واالستخدام
متنوعة مجموعة يف الخاليا تركيب إىل ذلك أدَّى وقد نسبيٍّا، مكلف ولكنه بسهولة، متاح
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بالكهرباء إمدادها يمكن ال التي أو البعيدة األماكن يف معظمها الخاصة، التطبيقات من
كبرية تغيريات ق تتحقَّ أن ويمكن األول. ها همَّ املال رأس استثماُر يمثِّل ال والتي بسهولة،
يف جديدة فنية تطورات ذلك وسيتطلب املقبل؛ العقد خالل جيد نحو عىل الحالة هذه يف
الشمس ضوء تحويل كفاءة زيادة أو للرتكيبات، تكلفة أقل مواد استخدام نحو التوجه

كهرباء. إىل
إىل بالحاجة البداية يف مدفوًعا كان األخرية السنوات يف البطاريات أداء تحسني إن
مثرية التحسينات إن السيارات. بمتطلبات ثم الصغرية، اإللكرتونية األجهزة يف الطاقة
غضون يف متاحة تكون سوف فقط بالكهرباء تعمل التي السيارة أن ويبدو لإلعجاب،
تزال ال البطارية شحن مرات بني املقطوعة املسافات أن من الرغم عىل سنوات، بضع
أكرب بسهولٍة املستهلكون يتقبَّل أن يمكن ذلك، من أبعد إىل وبالنظر شديًدا. عجًزا تمثِّل
إذا قصرية مسافة لسري إال شحنها يكفي ال والتي بالكهرباء، شحنها يتم التي السيارَة
اإلقامة مواقع يف كبريًا تغيريًا يتطلب بدوره وهذا أقرص، يقطعونها التي املسافات كانت
املنزل من للعمل البعض توجه خالل من بالفعل تحدث التي التغريات وهي العمل، و/أو
االحرتار قضايا مع التعامل يف عونًا البطاريات تكون ولكي األقل. عىل األسبوع من لجزء
البطارية لشحن كمصدر املتجددة الطاقة استخدام الرضوري من يكون سوف العاملي،
هذه زيادة لتوقع سبب يوجد ولكن واسع، نطاق عىل بعُد متاًحا ليس وهذا بالكهرباء،

القريب. املستقبل يف القدرة
املصادر من سائل وقود لصنع حاليٍّا املتاحة التكنولوجيا عىل يقع الرتكيز أن بما
حني ويف القائمة. رأس عىل فيرش-تروبش عملية تكون أن يجب فإنه الهيدروكربونية،
هذه فإن الطاقة، مصدر هو الفحم أن االعتبار يف الوضع مع البداية منذ ُطوِّرت أنها
للحفاظ ذلك، من بدًال الكربون. أكسيد ثاني انبعاثات من الحد يف تساعد ال املبدئية املادة
وأول الهيدروجني عىل الحصول سبيل فإن الجوي، الغالف يف الدفيئة غازات توازن عىل
يكون أال ل ويُفضَّ زراعيٍّا، منتًجا يكون أن يجب العملية لتغذية الالزمني الكربون أكسيد
الناتج الكربون أكسيد ثاني تدوير إلعادة الخليط هذا م يُصمَّ وسوف لألكل. قابًال منتًجا
ويمكن النباتي. املصدر إنماء يف الغاز استغالل طريق عن السائل الوقود احرتاق عن
املخمرة املهروسة املادة تكون أن رشيطة البيوبوتانول، إىل نفسها الفائدة هذه عزو
نباتية مصادر تطوير يستغرق أن يمكن أهدافنا، تحقيق أجل ومن مقبوًال. نباتيٍّا منتًجا

الزمن. من عقًدا العمليتني هاتني من أيٍّ ملدخالت أفضل
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للماء خزانات بناء إمكانية توجد األوىل، العرش للسنوات القائمة هذه يف أخريًا،
كليهما أو األمرين هذين ألحد الالزمة التكنولوجيا إن املضغوط. الهواء أو املضخوخ
يأتي تخزينه. إىل نحتاج للطاقة مصدر أيِّ استخدام ويمكن ومتاحة، تماًما متطورة
فبينما املخزونة؛ الطاقة اسرتداد عند الضغط اختالف من املضغوط الهواء عيوب أحد
فإن كلها، التفريغ فرتة خالل ثابتًا كهربيٍّا جهًدا — املثال سبيل عىل — البطاريات تقدِّم
ثابت بمستًوى طاقة توفر أن يمكن محركات تتطلَّب الهواء خزان يف الضغط ات تغريُّ
يمكن تلك، الضعف نقطة عن وتعويًضا التخزين. حاوية يف الضغط ينخفض عندما
املزايا ومن كبري. تسارع إلحداث للغاية مرتفعة بمعدالت طاقة نقل املضغوط للهواء
أوعية عمر طول الطاقة؛ تخزين يف البطارية عن املضغوط الهواء بها يتفوق التي األخرى
العالية االستثمار تكاليف إن أخرى، ومرة املستخدمة. املواد يَّة سمِّ وانخفاض الضغط
التي البدائل عىل استخدامها وسيتوقف التكنولوجيا، هذه أمام الوحيد الكبري العائق هي

اليوم. عليه هو مما أهمية أكثر الطاقة تخزين يكون عندما املستقبل يف ستتواجد
فإن الطاقة، إلنتاج مبارشة عملية ليس جديدة نووية طاقة محطات بناء أن مع
الواليات يف الوقت هذا ويف النووية. النفايات تخزين حول تساؤالت طرح يعيد بناءها
يثري الذي النظام وهو البلد، أرجاء يف موزعة موقًعا ١٣١ يف النفايات تُخزن املتحدة
لتوحيد نيفادا يف يوكا جبل موقع اختري وقد والكفاءة. باألمن يتعلق فيما جدية شكوًكا
مقبول املوقع أن إلثبات دوالر مليارات ٩ نحو إنفاق من الرغم عىل ولكن التخزين، أماكن
السياسية. املعارضة بفعل النهاية يف استخدامه توقف فقد الجيولوجية، الناحية من
استخدامه أجل من املستخدم غري الوقود تدوير إلعادة اآلن دراسته تُجرى خيار ويوجد

ومتطورة.2 جديدة مفاعالت يف
أنظمة أجل من العميق بالحفر املرتبطة الزالزل مخاطر الثالث الفصل يف ذكرنا
املقبل العقد مدى عىل اهتماماتُنا تَشمل أن ينبغي وهنا املعززة، األرضية الحرارية الطاقة
معرفة إىل بحاجة فنحن العمليات؛ هذه ملثل اآلمنة الحدود لتعيني الجيولوجية األبحاَث
األرض، تحت الرسوبية الطبقات أنواع من نوع أيِّ يف حفره يمكننا الذي العمق مدى
كانت إذا ومعرفة الرئيسية، الصدع خطوط عند إليه الوصول يمكننا الذي القرب ومدى
الضغط العايل بالحقن تكسريها يجب التي باملواد وكذلك املسامية باملواد ترتبط املخاطر
الجوفية املياه تلوث حول تساؤالت تُثار ما، حدٍّ إىل صلة ذات جيولوجية مشكلة ويف ال. أم
تحت الزيتي للصخر الهيدروليكي التكسري عرب الطبيعي الغاز إنتاج أعقاب يف املحتمل
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الصالح املاء كان إن تحدِّد التي البياناِت األمريكية البيئة حماية وكالة وتُراجع األرض،
التكسري عملية يف املستخدمة الكيميائية اإلضافات بسبب املواقع بعض يف تلوََّث قد للرشب

ال.3 أم
إيالء ينبغي مستقبلية، سنوات عرش ملدة تلك الفنية األهداف قائمة إىل إضافًة
السيايس الدعم تجعل أن شأنها من سياسية وقائعية» «حقائق خلق لُسبُل االهتمام
ا، جدٍّ عميقة آثار لها يكون أن يمكن التي التغيري عملية بدء حينها ويمكن ممكنًا، الالزم
الحكومات تتجاوز أن املتوقع غري من أنه وبإدراك الوقت. بمرور أو الفور عىل سواء
عموم من قوي بضغط شعروا إذا إال باألموال داعميهم مصالَح املنتخبون والنواب
التالحم غياب الجمود؛ جدار تكرس أن يمكن التي التطورات عن نتساءل فربما الناخبني،
كال عىل واملدافعني الخرباء بني ُمْربك جدل إىل أدَّى الذي الناخبني جمهور بني العميق

الجانبني.
أكثر أمور لديهم َمن هم — الجامعة سن يف هم َمن سيما ال — الشباب أن بسبب
من ذلك، عن املعرفة من املزيد الكتساب فرصة أكرب ولديهم الجدل، هذا يف املحكِّ عىل
فإن التعليم؛ دنيا أنحاء جميع يف انترشت التي البيئية الدورات من كبري عدد خالل
وتماًما التزاًما. وأكثر فاعلية أكثر تكون أن يجب التي هي املواطنني من املجموعة هذه
وانترشت املدنية للحقوق واملؤيدة فيتنام لحرب املناهضة االحتجاج حركات ظهرت كما
أن املتوقع فمن واشنطن، إىل وصلت املطاف نهاية ويف الجامعية األحرام جميع يف رسيًعا
ويتعمق. ينترش حيث الجامعية؛ األحرام يف نشاطها ممارسة من البيئية الحركة تنطلق
يف السياسة صانعي انتباه ستَْلِفُت بالتأكيد فإنها كبريًا، الحركة هذه حجم كان إذا
املغامرون السياسيون يرى سوف وبالتأكيد السياسية، الساحات من وغريها واشنطن
إىل ندعو باختصار، وتشجيعها. لتطويرها وسيسعون أمامهم تسنح عابرة فرصة
من للحد كبري التزام بتقديم مؤسساتهم إقناع إىل أعضاؤها يسعى جماعات إنشاء
من متنوعة بمجموعة الشخيص لاللتزام يكون أن ويمكن بها، الخاصة الكربون بصمة
االستعداد، وضع يف الكمبيوتر أجهزة ترك عدم وهي فائدته؛ واملألوفة البسيطة اإلجراءات
غري اآلثار ولكن للتنقل، الهوائية الدراجات استخدام أو كفاءة، األكثر األجهزة رشاء أو
اآلثار قياس أن حني ويف أكرب. تأثري لها يكون قد األشد السياسية للضغوط املبارشة
تكون أن يمكن الرتاكمية النتائج أن نعتقد فإننا ألوانه، سابق الحركة لهذه املحتملة

ضخمة.
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سنة ١٠–٢٠ املدى: متوسطة تحسينات (2)

ولكن معروفة، لها الالزمة العلمية األسس أن يف الطاقة تحويل طرق بعض تشرتك
التطبيقات هذه أجل من لتطبيقها. طويًال وقتًا يستدعي مما كبرية؛ الهندسية الصعوبات
منها، واالنتهاء وبنائها لتصميمها سنوات عرش من أكثر تتطلب جهوًدا نخطِّط أن يجب
فتخطيطه النووية؛ الطاقة مفاعل هو الزمني الجدول هذا مثل عىل الرئييس واملثال
الزمنية الفرتة هذه تقُرص أن ويمكن سنوات، ١٠ نحو فرتة إىل يحتاج وبناؤه وتصميمه
من أبعد هو ما إىل وبالنظر باإللحاح. شعوًرا املدى القريبة السلبية التطورات سببت إذا
السالمة أجل من النووية للمفاعالت موحد قيايس تصميم وضع إىل حاجة تظهر ذلك،
أحدها يقوم جديدة، تصميمات واقُرتحت املجال. بهذا املستقبل يف توسع أيِّ يف والكفاءة
وعىل ميجاواط.4 ٤٥ حوايل بقدرة منها واحدة كل أصغر، وحدات من مجموعة عىل
تحت وموضعها وحدة لكلِّ األصغر للحجم نظًرا وأرخص، أمانًا أكثر كونها من الرغم
الحالية، النووية املنشآت قدرة يساوي املفاعالت هذه من ٢٠ أو ١٠ جمع فإن األرض،
املتحدة. الواليات يف النووية التنظيمية اللجنة ِقبَل من للتقييم حاليٍّا التصميم ويخضع
علم أن والجزر واملد األمواج من الطاقة الستخراج يلزم ما حول املناقشات تبنيِّ
يستجيبان اللذين والجزر املد عن املعرفة تتوفر أيًضا وكذلك جيًدا، معروف األمواج طاقة
الهندسية التفاصيل لتطويِر حاجة توجد تزال وال (والشمس). القمر جاذبية لقوة
علينا يتعنيَّ يزال وال املواقع، يف تجريبيٍّا واختباِرها الطاقة هذه ستجمع التي لألجهزة
وحواجز سدود بناء يمكن أنه نعلم عندما حتى ذلك، عىل وعالوة امُلثىل. املواقع تحديد
لسنوات سيمتد املنشآت هذه بناء وقت فإن بنائها، وكيفية مكان ونعلم والجزر للمد
سيفرن نهر مصب عىل صناعي حاجز بناء بريطانيا قررت قبُل، من ذكرنا وكما طوال.

عاًما. ٢٠ فرتة مدار عىل دوالر مليار ٢٩ تبلغ متوقعة بتكلفة
أوقاتًا الوقود وخاليا البطاريات لتحسني الواقعية الخطط تحتاج سوف كذلك
يف كيميائية؛ تحويل عملية عىل تشتمالن سواء حدٍّ عىل وهما والتطوير، البحث من طويلة
لتحويل الوقود خاليا ويف للعكس، قابل كيميائي تخزين إىل الكهرباء لتحويل البطارية
تخزين جهاز هي البطارية إن كهرباء. إىل الكيميائي الشكل يف بالفعل املتاحة الطاقة
رضورة يف تشرتكان أنهما إال للوقود، مستخِدم محرِّك فهي الوقود خلية أما للطاقة،
يف البطاريات واستخدام والكاثود). (األنود ألقطابهما نة محسَّ زة محفِّ سطوح إيجاد
نطاًقا واألوسع حجًما األكرب التطبيق هو بالكهرباء ل تُوصَّ والتي الهجينة السيارات
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املركبات تُطَرح أن وَعَدْت الكربى السيارات صناعة رشكات جميع أن ومع بوضوح.
مجلس أجراها دراسة فإن القادمة، القليلة السنوات يف السوق يف بالكهرباء ل تُوصَّ التي
لكي عقوًدا األمر يتطلب سوف أنه إىل خلصت5 ٢٠٠٩ عام يف األمريكي القومي البحوث
أو البرتول وقود استخدام عىل للتأثري الطريق عىل السيارات هذه من يكفي ما يوجد
هو واسع نطاق عىل السيارات هذه قبول أمام يقف الذي العائق إن الكربون. انبعاثات
دوالر. ألف ١٤ حوايل أنها إىل التقديرات تشري التي البطاريات، ملجموعة املحتملة التكلفة
تكلفة يضيف أن شأنه من هذا فإن املساِعدة، والتحكم التحويل أجهزة إضافة ومع
السيارات من العديد سعر من يزيد مما دوالر؛ ألف ١٨ إىل تصل ربما الرشاء لسعر
أن ويمكن ا، جدٍّ كبريًا نة محسَّ بطارية إىل التوصل حافز يزال ال السوق. يف الصغرية

الزمن. من عقد بعد للغاية جيدة ثماًرا اآلن الجارية األبحاث من مزيٌد يجني
هيدروكربونية مادة أيِّ استخدام املبدأ حيث من الوقود لخاليا يمكن أنه حني يف
أكسدة عىل املعتمدة الوقود لخاليا عملية بيانات ُقدِّمت وقد — للطاقة مصدًرا لتُكون
الهيدروجني عىل حًرصا تركِّز العملية التطبيقات حول األبحاث فإن — امليثييل الكحول
معالجة عىل قادرًة لتكون معدلة أو مصممة الجديدة الوقود خاليا كانت إذا ألنه كوقود؛
ستُنتج فإنها البرتول، مكونات بعض أو الطبيعي الغاز مثل التقليدي الوقود من املزيد
االعتماد أن وبما الكربون. محايدة تطبق بأنها ادعاءها وتفقد الكربون أكسيد ثاني
بالفعل، بالتفصيل سابًقا املذكورة السلبيات كل من يعاني الهيدروجني مصادر عىل
عىل آمالهم من كثريًا يعقدون واسع نطاق عىل الوقود خاليا استخدام منارصي فإن
التوازن، ولتحقيق املياه. تحليل من عليه الحصول يمكن الذي األرخص الهيدروجني
الكفاءة يف تتفوق بأنها متأصلة بميزة تتمتع الوقود خاليا أن ذلك إىل يضاف أن يجب
يعني وهذا لألكسدة، يتعرض الذي الوقود عن النظر بغض الوقود حرق أفران كل عىل
الكربون أكسيد ثاني من أقل كمية وإطالق الوقود من أقل كمية استخدام الواقع يف

كهربي. تيار إىل ل تُحوَّ الطاقة من معينة كمية مقابل
يمكنها التي املحسنة األرضية الحرارية الطاقة نُُظم تطوير قبُل، من ذكرنا وكما
اكتماًال أكثر فهٍم عىل يعتمد األرض سطح تحت العميقة الطبقات من الطاقة استخراج
العقد خالل ُجِمعت الالزمة العلمية املعلومات أن فبافرتاض املصاحبة؛ الزالزل ملخاطر
يبقى أن ويجب التايل، العقد خالل العملية التجهيزات بناء ينبغي االستكشاف، من األول

التطوير. هذا من املبكرة املرحلة من االنتهاء حتى مؤكد غري الجهود هذه نطاق
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سنة ٢٠ من أكثر املدى: طويلة حلول (3)

العاملي االحرتار عىل السيطرة بهدف ُطِرحت التي التكنولوجية األفكار من العديد تقوم
يتحقق وربما . قطُّ لالختبار تخضع لم هندسة عىل أو تام، نحو عىل يتطوَّر لم علٍم عىل
وقتًا ستحتاج النوايا أفضل مع حتى أنه ندرك أن املهم من ولكن بالكامل، به تَِعُد ما

عمليٍّا. املناخ عىل للسيطرة استخدامها قبل
ولكن للغاية. فيه املرغوب العزل هدف من املقرتحات هذه بني مهمة أمثلة تظهر
الزعم يمكن الكربون أكسيد ثاني لحبس فحسب واحدة طريقة توجد اآلن حتى لألسف،
الجيولوجية، التكوينات يف األرض تحت الغاز الحتجاز طريقة وهي نجاحها؛ بإمكانية
تزال ال الطريقة هذه فإن طويل، الختبار تخضع لم أنها وبما املستنَفَدة. النفط آبار مثل
من مختلفة نسخة اختبار ويجري نجاحها. يثبت حتى الشكوك لبعض أيًضا معرَّضة
توليد محطة من املنبعث الكربون أكسيد ثاني حبس خالل من مرة ألول الفكرة هذه
أكسيد ثاني حقن ٢٠٠٩ عام يف باور إليكرتيك أمريكان رشكة بدأت عاملة. كهرباء
سطح تحت مرتًا) ٢٣٧٥) قدم ٧٨٠٠) ا جدٍّ كبري عمق عىل مساميٍة طبقٍة يف الكربون
أن املتوقع ومن تمتلكها، التي للفحم املستخِدمة الطاقة محطات إلحدى مجاورة األرض)
٪٢٠ إىل ١٥ نحو ربما — املحطة تولدها التي الطاقة من كبريًا جزءًا العملية تستخدم
بيان أول يكون أن يمكن هذا فإن األخرى، الجوانب جميع يف نجاحها حال يف ولكن —
الغاز كان إن نرى أن ويبقى النظيف». «الفحم عليه أُطِلق ملا السابقة للمزاعم عميل
املياه محل يحل بينما ضارة آثاًرا سيسبِّب كان وإن ال، أم مكانه يف سيبقى املحبوس

الجوفية.6
التي الكربون أكسيد ثاني من الضخمة الكميات لتخزين األخرى الطرق جميع إن
أسسها أن ومع املرحلة. هذه يف كبري حدٍّ إىل تخمينات محض إال هي ما تخزينها، سيلزم
هذه فإن تماًما، مثبتة غري أنها عىل اليوم تُصنَّف أن يجب وأنها رة، مطوَّ غري العلمية
املناهج حول األبحاث من لعقد خصبة أرًضا وتقدِّم املتابعة، من مزيًدا تستحق األفكار
البازلت صخور رواسب أماكَن الجيولوجيني من نعرف أن إىل بحاجة ونحن الجديدة.
العثور يمكن التي والضغط الحرارة درجة وظروف بسهولة، إليها الوصول يمكن التي
املوجودة األكاسيد جعل يمكننا كيف الكيميائيني نسأل أن وينبغي ظلها. يف الصخور عىل
تحت مستقرة كربونات لتكوين الكربون أكسيد ثاني مع تتفاعل البازلتية الصخور يف
فيها ستظل التي املدة طول عن والكيميائيني البيولوجيني نسأل أن وسنريد األرض.
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لهذه يمكن وكيف مستقرة، صور يف املحيط يف الذائبة البيكربونات وأمالح الكربونات
البحرية. الحياة عىل تؤثِّر أن املتغرية الظروف

تحويل بدائل جميع فإن الكربون، أكسيد ثاني لعزل مثبتة طريقة تتوافر عندما
وهذا جاذبيًة، أكثر الفور عىل ستصبح ثابتة مصادر يف الدفيئة غازات تركِّز التي الطاقة
أو بالفحم تعمل كانت سواء الكهرباء، توليد محطات أن — املثال سبيل عىل — يعني
لذلك ونتيجة الجوي. الغالف يف الكربون أكسيد ثاني كمية يف تسهم لن النفط، أو الغاز
بَمرَكبات الكربون، أكسيد ثاني حاليٍّا تنتج التي السيارات ماليني عن االستعاضة يمكن

دفيئة. غازات انبعاثات عنها ينتج ال فقط بالكهرباء تعمل
انشطار عكس (عىل النووي االندماج من املحصلة الرخيصة الطاقة كانت طاملا
بسبب املنال بعيدة كانت وطاملا قرن، نصف من ألكثر العلماء راَوَد حلًما اليورانيوم)
املسعى، هذا يف جديدة آفاًقا الحديثة األبحاث بعض وفتحت الهائلة. الهندسية الصعوبات
أن ينبغي ال الوقائع، هذه من وانطالًقا العملية. النتائج عن ا جدٍّ بعيدين نزال ال لكننا
املدى عىل آمالنا يف تضمينها يمكن ولكن املقبلني، العقدين خالل كبرية نتائج نتوقع

الطويل.
— املياه مكونات عىل الحصول يمكن أنه طويلة فرتة منذ املعروف من كان
لهذه العميل التطبيق ُمِنع ولكن الكهربي، التحليل طريق عن — واألكسجني الهيدروجني
بديل أيًضا يُدَرس كما نسبيٍّا. الكهرباء تكلفة وارتفاع كفاءتها انخفاض بسبب العملية
لرتكيز عاكًسا سطًحا فيستخدم املياه؛7 لتحليل االرتفاع شديدة الحرارة درجة يستخدم
تماًما. الكهربي التحليل إىل الحاجة ويتجنب ز، محفِّ كيميائي مفاعل عىل الشمس أشعة
تبدأ الطريقة هذه ويف الحديثة، األبحاث من املياه لتحليل آخر سبيل ظهر ذلك، مع
تحاكي التي الخطوات من سلسلًة عضوي صبغ بواسطة ُجمعت التي الشمس أشعُة
العملية هذه نسخ إحدى ويف للنبات. الضوئي التمثيل يف تحدث التي الكيميائية الجوانب
يف زة محفِّ بمادة مشبَّع غشاء دمج يتم روتجرز،8 جامعة يف عليها العمل يجري التي
وسيط؛ عرب املنبعثني واألكسجني الهيدروجني وينتج صبغيٍّا، َسة محسَّ شمسية خلية
الطريقة هذه نتائج كانت اآلن وحتى النانوية. التيتانيوم أكسيد ثاني جسيمات وهو
األجهزة يف الزمة ستكون مكلفة زة محفِّ مادة استخدام تربِّر ال لدرجة للغاية، قليلة
املختربات من عدد يف العملية هذه تحسني عىل العمل من املزيد اآلن يجري ولكن العملية،
كبرية، فوائد تقدِّم أن — املستقبل يف — البديلة الطرق هذه من أليٍّ ويمكن األكاديمية.

املنال. بعيد يزال ال تحقيقها أن ندرك أن علينا يجب ولكن
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املقبل العقد خالل نتعلم سوف بأننا لالعتقاد وجيه سبب لدينا أخرى، ناحية من
املفاعل آنية أو أحواض يف تنمو التي العوالق من السائل الوقود استخراج كيفية
يف الرشوع ينبغي كان إن حول تساؤالت سيُثري املرشوع هذا يف والنجاح الكيميائي،
أم املحيطات وزراعة تخصيب خالل من أوسع نطاق عىل مماثل ضوئي تمثيل تخليق
الخطوة لهذه التالية املحتَملَة املقصودة غرِي العواقب من املخاوف تكون أن وينبغي ال.
أسبابًا العمل لهذا األولية املراحل يف عة املجمَّ البياناُت م تقدِّ لم إن ذلك، لوقف كافية
ويقتيض دولية، تبعات له سيكون الخطوة هذه يف قدًما والسري قدًما. للميض وجيهة

ممكنًا. ذلك يكون حيثما دولية التفاقيات التوصَل الحذُر
دويل التفاق التوصل دون تَُحول التي العقبات وجميع الحديثة الوقائع لهذه ونظًرا
وهي احتياطية؛ خطة وضع أيًضا الحكمة من فإنه العاملي، لالحرتار االستجابة بشأن
إذا لنا املتبقية الخيارات ما األقل. عىل الرتاجع حالة يف نتخذه موقًفا يكون أن يمكن نهج
أصبحت املتشائمة التوقعات أن كاملعتاد أعمالنا ممارسة من طويلة فرتة بعد اكتشفنا
أن بعد حتى األَْمهار، إلنقاذ الحظرية باب إغالق يف أمل أيُّ يَلُوح هل واقعة؟ حقيقة
يف إليها سنلجأ التي السبل دراسة إىل نحتاج األسئلة، هذه مثل عىل لإلجابة آباؤها؟ ماتت
حياة عىل خطرية أرضار يف للتسبب يكفي بما شديد عاملي احرتار بالفعل فيه حدث عالم
واالقتصادية االجتماعية والتغريات والعواصف والجفاف الفيضانات خالل من اإلنسان
عىل الدفيئة غازات انبعاثات إطالق ملنع السياسية التسوية يف فشلنا فإذا بها. املرتبطة
اإلصالح عىل متزايد نحو عىل حينها نعتمد فسوف الجوي، الغالف يف واسع نطاق
من العديد اقُرتحت بحماقتنا. فيها تسببنا التي العمليات عكس عىل للعمل الفني العلمي
يجب ولكن املناخ»، «هندسة أيًضا عليها يُطلق والتي هذه، الجيولوجية الهندسة عالجات
امُلرافق الفني اليقني عدم من تنشأ التي الجدوى حول التساؤالت جانب إىل بأنه االعرتاف
غري عواقب حدوث احتمالية من كبرية مخاوف توجد املقرتََحة، الخيارات من خيار لكل
كوكبنا عىل تؤثر عاملية إجراءات عن ناتجٍة لها عالج ال وربما مقصودة وغري متوقعة

بأرسه.9
الدقيقة الجسيمات أن مالحظة من الجيولوجية الهندسة أفكار من فكرة تنبع
إىل إلينا الوارد الشميس اإلشعاع من كبريًا جزءًا تعكس عالية ارتفاعات عىل املعلقة
التي الكبرية الربكانية باالنفجارات زمن منذ الظاهرة هذه وُربطت أخرى. مرة الفضاء
ضخًما إندونيسيا يف ١٨١٥ عام يف الواقع الحدث وكان الهواء، يف عاليًا الغبار تقذف
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الشمالية أمريكا يف بعيًدا الحال هو كما صيف» دون «عام يف للتسبُّب الكفاية فيه بما
بركان انفجار من أشهر بعد ُجِمعت التي البيانات أظهرت األخرية، اآلونة ويف وأوروبا.
ا، جدٍّ واسعة مساحة عىل الحرارة درجات يف كبريًا انخفاًضا ١٩٩١ عام بيناتوبو جبل
اقُرتح فقد االعتبار، يف ات التغريُّ هذه وضع مع سنوات. لعدة استمر الذي التأثري وهو
جسيمات إطالق طريق عن الدفيئة غازات عن الناجم كوكبنا احرتار تخفيض يمكن أنه
هذا تخدم التي التقنيات تُصنَّف سرتاتوسفري.10 طبقة يف كافية عاكسة (كربيتات)
وسولومون،11 هيجريل أشار إم». آر «إس الشميس اإلشعاع إلدارة تقنيات بأنها الهدف
هذا أن إىل للتغيري، املهم الوحيد املقياس ليست الحرارة درجة أن من تحذيرهما خالل
يف التدخل من خطريًا مستًوى يمثل أن ويمكن كبرية، بمخاطرة أيًضا يرتبط اإلجراء
أن نجد فإننا للدراسة، بيناتوبو بيانات خضعت إذا املثال، سبيل فعىل املناخي. النظام
فرتة مدى عىل م تعمَّ إذا الذي التأثري وهو الربد، فرتة خالل انخفض األمطار هطول
املائية املوارد عىل شديدًة ورصاعاٍت كبريًة جفاٍف حاالِت يسبب أن املتوقع فمن طويلة،

العالم. من كبرية أجزاء يف سيايسٍّ استقراٍر وعدَم
ُحب السُّ تعديل الشميسعىل اإلشعاع إلدارة املناخ هندسة مناهج من ثاٍن نهج ويقوم
محركات عوادم من تتشكل البيضاء السحب أن فبمالحظة املنخفضة، االرتفاعات عىل
البحر مياه قطريات من للغاية خفيف ضباب صنع إىل الفكرة هذه أنصار يدعو السفن،
ألشعة العاكسة قدرتها وزيادة تبييضها أجل من ها ويَغريِّ املوجودة السحب مع يندمج
عىل الفاعلة الجسيمات بنرش املرتبطة والهندسة التكلفة مشاكل إىل وإضافة الشمس.
املساحات عىل املحتملة الثانوية اآلثار حيال شكوك تبقى الكبرية، املحيطات مساحة
أو الغزيرة األمطار فهطول الرياح؛ اتجاه وعكس الرياح اتجاه يف املوجودة األرضية
االستجابات بميزة النهج هذا ويتميز جفاف. أو فيضانات إىل يؤدي ربما الكافية غري
ما إذا قصرية مهلة غضون يف يوقف أن يمكن بل لالنعكاس، والقابلية املدى القصرية
اآلَخر، الجانب عىل األشكال. من شكل بأي خطري نحو عىل ضارٌّ أو فاعل غريُ أنه ُوِجد
أكسيد ثاني إزالة دون الحرارة درجة ارتفاع من يحدُّ تغريُّ أيَّ أنَّ إىل اإلشارة12 جَرِت

هي. كما البحرية الحياة عىل املحيطات ِض تََحمُّ آثار يرتك الجو من الكربون
من الكربون أكسيد ثاني إزالة محاولة هي أخرى؛ جيولوجية هندسٍة فكرُة توجد
العوالق، سيما ال النامية، املحيط نباتات يف الضوئي التمثيل عملية طريق عن الجو
الحديد أمالح إضافة طريق عن املحيط لتخصيب برنامًجا يتطلب أن شأنه من وهذا
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من الكربون أكسيد ثاني تمتص طحالب إنتاج هي والفكرة والفوسفور. والنيرتوجني
هذه بني وللتمييز املحيط. قاع إىل تغوص ثم الضوئي، التمثيل عملية طريق عن الجو
عليها أُطِلق الشميس، اإلشعاع إدارة طريقة وبني الجيولوجية الهندسة من الطريقة
اآلن وحتى آر». دي «يس اختصاًرا تُعَرف التي الكربون» أكسيد ثاني «إزالة طريقة
نمو تحفيز بهدف (١٩٩٣ عام (منذ صغري نطاق عىل إال التخصيب تجارب تُجَر لم
املعالجة أن إىل املتفائلة التقديرات وتشري املفتوحة، املحيطات يف الطحالب أو العوالق
وعىل سنويٍّا. الكربون أكسيد ثاني من طن مليار إىل يصل ما تُزيل ربما النطاق املتزايدة
املعالجة هذه مثل من لها عالَج ال مقصودة غري عواقب من مخاوف توجد اآلخر، الجانب
غاز انبعاث و/أو املحلية البحرية اإليكولوجية بالنظم اإلخالل ذلك يف بما للمحيطات،
لندن، معاهدة توافق لم االعتبار، يف هذا وضع ومع النيرتوز. أكسيد القوي الدفيئة
من بدًال محدودة علمية دراسة إجراء عىل إال املتحدة، األمم رعاية تحت ُوِضعت التي
تطبيق يبدأ أن بمجرد أنه إىل يشار أن ويجب التقنية.13 لهذه النطاق الواسع االستخدام
األسمدة ألن وقفه؛ تقريبًا املستحيل من سيكون فإنه واسع، نطاق عىل الربنامج هذا مثل

ا. جدٍّ طويلة لفرتة املحيطات يف مكانها يف ستبقى
العديد من أيٍّ عن يختلف بيشء تتميز املناخ هندسة فإن سياسية، مسألًة باعتبارها
باإلجماع اتفاًقا يتطلب ال تنفيذها إن إذ إليها؛ السعي جرى التي الدولية االتفاقيات من
التي الفردية اإلجراءات سهولة عن االنطباع وهذا العالم. أنحاء جميع يف حازًما إنفاذًا أو
أن يمكن ولكنه ميزة، يبدو ربما األخرى السيادة ذات الدول مع معاهدات تتطلب ال
تعرََّضْت قد أنها ترى التي الدول من عدائية و/أو غاضبة فعل ردود إىل أيًضا يؤدي

للرضر.

نفسه الوقت يف احتياطية وخطة أساسية خطة (4)

قائمة تضم التي الحسنة النوايا إعالنات بني محتملة واسعة فجوة الحال بطبيعة يوجد
وتنفيذها. الترشيعات إصدار عمليات يف فعًال يحدث وما محددة خطط من طويلة
السياساتية املقرتحات عىل املوافقة تتم ما فنادًرا بمستغربة؛ املحتملة الفجوة وليست
(أْي املقبول حدود تتجاوز املقرتحات أن يرى املصالح وبعضجماعات إجماًال، الطموحة
وأشار سبق (كما الكايف املقبول إىل تصل ال أنها اآلخر البعض ويرى مصالحها)، تهدد
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لديهم يكون ربما التنفيذ عن الواقع يف املسئولون واألشخاص البيئة)، حماية دعاة بعض
كفاءة. أقل أو التزاًما أقل يكون قد أو فعله، يمكن أو ينبغي ما حول الخاصة آراؤهم

البيئيني املفاوضني من اثنان كتبها التي الحديثة الرأي مقاالت إحدى زادت
بول فاعترب كوبنهاجن؛ يف املناخ تغري مؤتمر قبل العامة التشاؤم حالة من املتمرسني
«اعرتاف أنه منعه من بدًال املناخ تغريُّ مع التكيف عن حديث أيَّ ليجيت وجرييمي هونني
إال تقوم لن املمكنة األدنى» املشرتك «القاسم تسوية أن إىل أيًضا وأشاَرا بالفشل».
األكثر االتفاقية حتى أنه هو الدفني «الرس وأن بالترصف»، دولة كل «اْلِتزام بإضعاف
حتى أو ٢٠٢٠ عام بحلول الدفيئة غازات انبعاثات من الحد هدَف ق» تحقِّ لن طموًحا
مكوناتُها كربى»، تقييم إعادة «عملية ذلك بعد اقرتََحا أنهما هي واملفارقة .٢٠٥٠ عام

سياسيٍّا.14 مجدية وال مبتكرة ليست
صحيفة يف راتشمان جدعون بقلم مؤخًرا تشاؤًما أكثر آَخر مقال نُِرش ذلك، مع
«قليلة كوبنهاجن يف ناجح اتفاق إىل التوصل فرص أن فريى اللندنية.15 تايمز فاينانشال
الذي املغريِّ العامل يكون «لن الحكم سدة إىل أوباما وصول وأن متناقص»، نحو عىل
الضعيف القانون مرشوع (والحظ املناخ» تغري مجال يف الناشطني من العديد يأمله
الغنية الدوُل «تَْرُشَو» بأن املقرتحة الصفقة وأن مؤخًرا)، النواب مجلس عليه واَفَق الذي
إضافة األنظف»، التكنولوجيات وتبنِّي االنبعاثات خفض أجل من الفقرية الدوَل «فعليٍّا
«اإلضافية» الخارجية املساعدات يف اإلجمايل املحيل الناتج من ٪١ بنسبة املساهمة إىل
ممكنة غري صفقة العاملي، االحرتار مكافحة يف املشاركة عىل النامية البلدان ملساعدة
املناخ عالم من عليها حصل معلومات استخدم راتشمان أن ذلك من واألسوأ سياسيٍّا.
االنبعاثات بخفض كوبنهاجن يف اتفاق إىل التوصل تم لو حتى أنه لالدعاء مورتون أوليفر
غري الواقع يف «تبدو بها املتعهد التخفيض ِنَسب فإن ،٢٠٥٠ عام بحلول ٪٨٠ بنسبة
كارثة، سيكون كوبنهاجن فشل أن النشطاء بعض يعتقد حني يف وأخريًا، معقولة».
ضعيًفا يكون أن املحتمل فمن اتفاق، إىل التوصل تم لو حتى أنه أيًضا «يعرفون فإنهم
فإنهم الفشل، باحتمال اعرتفوا فإذا الرحى: ي شقَّ بني النشطاء وقع وهكذا فاعل». وغري
يتبعون فسوف قدًما، ومَضوا الفشل أنكروا وإذا اليأس، من مناًخا قون يعمِّ أو سيخلقون

ينجح. أن يمكن ال نهًجا
بإيطاليا الكويال يف الثماني الدول ملجموعة األخري االجتماع يف التشاؤم، جو لتعميق
عىل قيود لقبول استعداد أيَّ الربازيل وال الهند وال الصني تُبِْد لم (٢٠٠٩ (يوليو
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ستقبله الذي الوحيد القيد أن إىل الهند أشارت الواقع، يف الدفيئة. غازات من انبعاثاتها
كان وسواء املتقدم.16 العالم مواطنو حاليٍّا يُطِلقها التي الواحد للفرد الكمية نفس هو
للحد املبذولة للجهود بالنسبة كارثيٍّا مطلبًا يكون أن يمكن فإنه ال، أم عادًال املطلب هذا
بوقت ذلك بعد الهنَد كلينتون هيالري الخارجية وزيرة زارت وعندما العاملي. االحرتار من
الهند بموقف ًدا مجدَّ ترصيحه يف تقريبًا لإلساءة متعمًدا الهندي البيئة وزير بََدا قصري
غري الجامد املوقف هذا كان وسواء كلينتون. الخارجية وزيرة مع مشرتك ظهور يف بقوة
غري أمر فهذا كوبنهاجن، يف االجتماع قبل بموقٍف تظاهٍر مجرد كان أو للتغيري قابل
املساعدات زيادة صورة يف كبرية بتكلفة تأتي سوف املرونة أن هو الواضح لكن واضح،

فحسب. تطلعات سوى ليست الزمنية والجداول األهداف وأن الخارجية،
لخفض قوية زمنية وجداول أهداف وضع يف كوبنهاجن مؤتمر نجح لو حتى
البلدان لبقية زمنية وجداول تدريجية وأهداف الرئيسيني، التلوث مسببي من الكربون
لو حتى أنه إىل لومبورج أشار ثَم ومن لآلمال. مخيِّبًة النتائج تكون فربما النامية،
لذلك سيكون فإنه القرن، منتصف بحلول النصف إىل العاملية االنبعاثات انخفضت
فوائد حيال ا جدٍّ متشائًما لومبورج يكون قد وبينما القرن.17 نهاية بحلول ضئيل تأثري
النوايا إعالنات بني فجوة وجود املؤكد فمن ،٢٠٥٠ عام بحلول الكبرية التخفيضات
الكثري أن يف املصالح من األمر يخلو فال القادمة؛ القليلة العقود يف واألداء حاليٍّا، الحسنة
بروتوكول فرضها التي التخفيضات من األدنى بالحد الوفاء يف فشلت قد الدول من
مرات أربع تضاَعَف و٢٠٠٨ ٢٠٠٠ عاَمْي بني الكربون انبعاثات نمو معدل وأن كيوتو،

.٢٠٠٠ حتى ١٩٩٠ معدل عن
األبحاث من عدًدا — لومبورج يديره الذي املعهد — كوبنهاجن إجماع مركز أصدر
سبيل عىل املناخ. هندسة من املختلفة األشكال من عدد تقييم إىل تسعى التي العلمية
اإلشعاع إدارة مجال يف نسبيٍّا الصغري االستثمار بأن الدراسات إحدى دفعت املثال،
ومن العاملي؛ االحرتار آثار عىل يقيض أن يمكن البحرية، السحب تبييض عرب الشميس
الخاطئة، السياسات عىل مركًِّزا كان كوبنهاجن مؤتمر أن إىل وزمالؤه لومبورج أشار ثَم
وأرسَع أرخَص االنبعاثات لخفض متاحة وسيلًة ستكون الجيولوجية الهندسة وأن
برنامِج وجود رضورة يدركون الدراسة مؤلفي أن الواضح ومن بكثري. فاعليًة وأكثَر
فإنهم ناجحة، التجارب كانت لو حتى وأنه املحتملة، الجانبية اآلثار لتقييم شامل بحث
ومع ممكنًا.18 التنفيذ يصبح أن قبل سنوات خمس نحو يستغرق ربما األمر أن يقدِّرون
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من كان وإذا مجدية، كانت إذا — الجيولوجية الهندسة مشاريع من وغريه هذا فإن ذلك،
مباَرشًة الكربون لتخفيض بدائَل ر توفِّ «ربما» — الجانبية آثارها عىل السيطرة املمكن
من وأرخَص نتائجها تحقيق يف وأرسَع التنفيذ يف أسهَل الكربون) أكسيد ثاني (إزالة

املتاحة. البدائل من غريها
املايض.» يف كان كما املستقبل يُعِد «لم القائلة: الساخرة العبارة هنا نتذكر أن يجب
خيارات أيِّ إىل ننظر أن ينبغي ال العاملي، مستقبلنا حيال الكبري اليقني عدم ظل ففي
عدم أثبت إذا له تالية كخيارات وال األول، ملسارنا كبدائل محتملة جيولوجية هندسة
«يف املسارين كال باتباع نطالب السيايس، والجمود الفشل احتماالت بسبب وإنما كفايته.
مصادر يف والتطوير البحث لتعزيز وكدليل التأمني، أشكال من كشكل نفسه» الوقت
بأي القيام عدم تكاليف ولكن كبرية، ستكون التأمني هذا تكاليف إن املتجددة. الطاقة
بكثري. ذلك من أكرب تكون أن يمكن ا جدٍّ الكبرية الخسائر لبعض االستعداد عدم أو يشء
سوف التي املزعجة املستقبلية االحتماالت برتتيب التنويهات بعض تَِرد أخريًا،
تغيريات إجراء مقاومة يف ذلك نحو أو املقبل العقد يف الدول استمرت ما إذا تواجهنا
درجات واصلت ما وإذا رضورية، أنها اآلن عنها املعروف الدفيئة غازات انبعاثات يف
رد وجود املؤاتي من سيكون ما مرحلٍة ففي متسارعة. بوترية االرتفاع العاملية الحرارة
اقتصادية عقوبات بفرض تهديدات لتوجيه الدعوة وربما التعاون، لرفضهم قوي فعل
لجميع رة املدمِّ االقتصادية القومية والنزعة التجارية الحروب شبح يثري مما شديدة؛
أقوى من واحدًة اآلن الفظيعة النتيجة هذه مثل تجنُّب يكون ربما ذلك، ومع األطراف.
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عرش الحادي الفصل

كوبنهاجن بعد ما آفاق

االحرتار أن يعتقدون الذين امللتزمني البيئة حماية ومنارصي العلماء من لكثري بالنسبة
يزول تقدُّمه عرقلة أو إبطاء عىل بفاعلية للعمل املتبقي الوقت وأن يتسارع العاملي
جبهتني؛ عىل أمل يوجد وكان املقاييس. بكل كارثة كوبنهاجن مؤتمر نتائج فإن برسعة،
لقبول أكرب واستعداد أقوى أمريكية قيادة إىل سيؤدي للحكم أوباما إدارة تقلَُّد أن األوىل:
تُظِهر سوف الصني أن والثانية: االنبعاثات. بخصوص صارمة زمنية وجداول أهداف
وسوف الدويل، النظام يف الجديد موقعها مع يتالءم العاملي االحرتار بشأن قياديٍّا دوًرا
هاتني كلتا استخدمت النهاية ويف اللتزاماتها. فاعلة ومراقبة جادة أهداف عىل تُوافق
كال وضاع العمل، عن لتقاعسها ذريعًة األخرى فشَل الرئيسيتني الفاعلتني الدولتني

األملني.
ارتفاع جعل عىل اتفاق يوجد كان كوبنهاجن؟ اتفاق عن قيمة ذي يشء أيُّ نتج هل
أن بلد كل وعىل مئويتني، درجتني من أقل القرن هذا نهاية بحلول الحرارة درجات
كميات، أيَّ االتفاق يحدد لم ولكن االنبعاثات، لخفض الطوعية الخطط عن تقريًرا يقدِّم
لآلثار وتحسبًا القرن. ملنتصف إجمايل هدف يُحدَّد ولم لإلنفاذ، طريقة أيِّ إىل وافتقر
لتخفيفها الالزمة األموال توفري عىل املتقدمة الدول وافقت العاملي، لالحرتار املحتملة
١٠٠ إىل وتزيد القادمة، سنوات الثالث يف دوالر مليار ٣٠ إىل يصل ما إىل معها والتكيف
واملبالغ ستدفع، التي الدول بشأن رشوط أيُّ يوجد وال .٢٠٢٠ عام بحلول دوالر مليار
توجد وكانت األموال. هذه دفع وتواريخ األموال، ستتلقى التي والجهات ستدفعها، التي
االستوائية للبلدان تدفع أن عىل املتقدمة الدول وافقت فقد الغابات؛ إزالة من للحد حركة
حول لتفاهم التوصل يتبقى ولكن الغابات، تدمري إلبطاء دوالر مليارات ٣٫٥ إىل يصل ما

واملعايري. واملكان الزمان حول الفعيل االتفاق تفاصيل
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محدود؟ نجاح أم مكلِّف فشل (1)

ففي تماًما. متوقعة غري كوبنهاجن ملؤتمر املحدودة النتائج تكون أن ينبغي يكن لم
قادرة املؤتمر قبل عام من ألكثر استمرت التي املكثفة املفاوضات تكن لم األول، املقام
كان بالفشل. باالعرتاف وانتهت البلدان، مختلف بني السياسات يف الفجوات تضييق عىل
بالفعل أدى وهذا الغابات، إزالة من الحد بشأن اتفاق إىل التوصل نحو أويل تحرك يوجد
الرئيسية الفاعلة والدول املتحدة الواليات ولكن كوبنهاجن، يف الحقيقي النجاح بعض إىل
وملِزم شامل اتفاق أيُّ يوجد لن أنه املؤتمر بدء سبقت التي األشهر يف أعلنت األخرى
األيام من يوم يف يصبح قد مهلهل سيايس بيان هو توقعه يمكن ما أقىص وأن قانونًا،

صحيح. هذا أن وثبت ملِزًما؛
مؤتمر يف جوهري تقدُّم تحقيق آمال من الكثري تعليق كان طاملا ذلك، عىل عالوة
وحاالت التنمية، حيث من للغاية مختلفة مستويات ذات بلًدا ١٩٢ يضم — ضخم واحد
ملؤتمرات يمكن ما كان ومهما التفاؤل. يف مبالغًة — املصالح وتفسريات والبيئة، الطاقة
النظر وجهات عن للتعبري الفرصة وإتاحة الرشعية يخص فيما به القيام املؤتمر هذا مثل
وهو املشاركني، معظُم ظاهريٍّا يريده ما لتحقيق إمكانيًة املحافل أقل فهي املتباينة،
الناحية من وامللِزمة األطراف كل لدى املقبولة الشاملة الثابتة االلتزامات من مجموعة
جدوى حول شكوكنا والثامن السابع الفصالن تناول منها. التحقق يمكن والتي القانونية
تشري أدلة أيَّ كوبنهاجن مؤتمر يقدم ولم القرارات، لصنع كمنتديات العاملية املؤتمرات
٤٥ حضور عىل املتحدة األمم منظمو وافق إذ مراجعة؛ إىل تحتاج الشكوك تلك أن إىل
طويلة ساعات قضوا ثم فحسب، شخص ألف ١٥ تكفي مؤتمرات قاعة يف شخص ألف
األعداد بني من بالدخول له يُسَمح أن ينبغي ال أو ينبغي الذي َمن حول يتجادلون
ولكن املدني؛ املجتمع وشبكات الحكومية غري املنظمات تمثِّل التي الوفود من الغفرية

بكثري. أعمق ملشاكل خارجيٍّ مظهٍر سوى يمثِّل لم واإلدارِة التنظيِم السيئَ املؤتمَر
األمم يف ر تطوَّ ما إن الظروف؟ هذه مثل يف اتفاق إىل التوصل للمرء يمكن كيف
العديد جمع محاولة فوىض لتجنب املجموعات بني املفاوضات من نظام هو املتحدة
مجموعة يف النامية البلدان اْلتََقت ثَم ومن بينها. وسط حلول إىل والتوصل البلدان من
املتقدمة للبُلدان وأصبح املقرتحات، من منسقة مجموعة وضع بهدف والسبعني السبع
من جزءًا يوم ذات كانت التي الدول معظم اآلن إليها وانضم الخاصة، مجموعتها
غري املطالب من ُحَزًما النتائج كانت ذاتها. حدِّ يف «مجموعة» والصني االشرتاكية، الكتلة
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دون بينها التوافق تحقيق يمكن وال األحيان بعض يف متناقًضا بعضها وكان العملية،
إثارًة األقُل األسهُل املوقُف كان النامية، للبلدان فبالنسبة املجموعة. بانشقاق املخاطرة
املرشوطة، غري الخارجية املساعدات تحويالت بزيادة املطالبَة ببساطٍة هو داخليٍّا للجدل
أسهل فإن املتقدمة، للبلدان بالنسبة أما التحويالت؛ هذه دون االتفاقيات بمنع والتهديد
نتائج ق يحقِّ عدوانية األكثر املواقف أو اإلقناع من أيٍّا أن يبُد لم ألنه املماطلة؛ هو موقف
تفضيًال ١٩٢ دمج فوىض لتجنب املايض يف رضوريٍّا املجموعات نظام بََدا وطاملا مفيدة.
حول التفاوض نظام دام ما ولألسف، متزايًدا. فشًال أيًضا أثبت ولكنه فرديٍّا، سياساتيٍّا
تكون أن املحتم من فإنه املتحدة، األمم يف القاعدة هو الكربى املؤتمرات يف االتفاقيات
التفاقيات التوصل أجل ومن كبري. حدٍّ إىل رمزية أو بالغية خطابات الناتجة االتفاقيات
من أصغر مجموعات عىل االعتماد نحو متزايد بشكل أرجح الكفة كانت موضوعية، أكثر
الست ومجموعة الثماني مجموعة مثل تقريبًا؛ التفكري» طريقة يف تتشابه «التي الدول

ذلك. إىل وما العرشين، ومجموعة عرشة
إذ كوبنهاجن؛ يف سوءًا ازداد األمر فإن الوضع، هذا عليه يبدو الذي السوء برغم
فانقسمت الفوىض. من حالة وسادت جديدة، ائتالفات بناء يمكن ولم الجماعات تفرقت
القوى ى تُسمَّ مما وغريها الصني اتخذت مسارات: عدة إىل والسبعني السبع مجموعة
ركزت الخاص، مسارها إندونيسيا) وأحيانًا أفريقيا وجنوب والربازيل (الهند الصاعدة
أفريقيا ومثلت بها، الخاصة القريب املدى مخاطر عىل واملنخفضة الجزرية الدول
والبلدان الالتينية أمريكا بلدان وبدت املساعدات، يف هائلة بزيادات يطالب مفكًكا ائتالًفا
الصني بني خالفات أيًضا ظهرت ذلك، بعد الفوىض. هذه وسط تائهة املتبقية اآلسيوية
الربازيل دعمت فبينما املستقبل؛ يف املفاوضات يعقد قد ما وهو أفريقيا، وجنوب والربازيل
بأنها بعدها االتفاقية وصفت فإنها النهائية، املفاوضات خالل الصنَي أفريقيا وجنوب
«غري بأنها التمويلية االلتزامات حيال رأيها عن أفريقيا جنوب وأعربت لآلمال»، «مخيبة

مقبولة».1
االتحاد كون مع األوروبي، واالتحاد املتحدة الواليات بني حاد انقسام أيًضا وحدث
الكربون. انبعاثات من للحد قوية التزامات تقديم عىل (وقدرة) استعداًدا أكثر األوروبي
بسبب املؤتمر من ذلك نحو أو األوىل أيام العرشة كبرٍي بشكل أُهدرت الظروف، هذه ويف
وجميعها عمًدا، بت ُرسِّ أنها يبدو التي املزعومة التسويات وثائق عن الناتج األكرب الجدل

لالعرتاض. مثريًا أخرى أو مجموعة تجده يشء عىل يحتوي
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ِقبَل من أيًضا وكذلك املتحدة، الواليات ِقبَل من وخاصة — القيادة غياب كان
الرئيس ظهر وعندما خاص. نحو عىل لالتفاق معيًقا — املتحدة لألمم املزعومة القيادة
كارثة، يف الوقوع وشك عىل مؤتمر إنقاذ يف يبدو ما عىل آمًال األخري، اليوم يف أوباما
أيٌّ يتحقق لم أنه حقيقة إخفاء إىل سعى تجمييل اتفاق إنتاج يف إال جهوده تنجح لم
غري «تقدم بأنه لالتفاق الرئيس وصف عن القول يمكن وال األصلية. املؤتمر أهداف من
وتحوَّل الفشل.2 إلخفاء المبالية محاولة أو خيالية، سياسية مبالغة أنه سوى مسبوق»
الجتماَعني املستوى منخفيض مسئولني الصينيون أرسل فعندما هزيل، موقف إىل الوضع
بني ا خاصٍّ لقاءً «يقتحم» أن عليه كان — متعمدة إهانة بََدا الذي األمر — الرئيس مع
محاولة أجل من األخرى؛ الدول من اثنتني أو واحدة وربما والربازيليني والهنود الصينيني
عامليٍّا مؤتمًرا أن الغريب من أليس ما.3 نوٍع من إنجاًزا تكون أن يمكن التفاقية التوصل
شديدة أهمية ذات قضايا بشأن اتفاقية إىل للتوصل تسعى بلد مائتَْي من يقرب ما يضم
خمس للتفاوضبني خضعت ونصف صفحتني من مكوَّنة هزيلة بوثيقة ينتهي بلد؛ لكل

النامية؟ والبلدان وروسيا األوروبي االتحاد مع التشاور دون دول
والبلدان النامية البلدان بدعم املؤتمر بها انتهى التي السياسية االتفاقية حظيت
االتفاقية النامية البلدان تقبل لم بمرارة. يكن لم إن مضض، عىل «املستبعدة» األخرى
به وُِعد ما بني املحتملة الفجوة أن مع خارجية، بمساعدات الوعد بسبب إال اعرتاض دون
دوالر مليارات ١٠ بتقديم وعًدا تضمنت التي فالصفقة للقلق؛ مثرية كانت سيُقدَّم وما
٢٠٢٠ عام بحلول سنويٍّا دوالر مليار ومائة النامية، للبلدان ٢٠١٢ إىل ٢٠١٠ من سنويٍّا
ولم املساعدات، هذه مصادر عن تفاصيل أيَّ تتضمن لم التغيريات، مع التكيف أجل من
البلدان كانت ما بني الفجوة وكانت ستدفعها، التي واملبالغ ستدفع التي البلدان د تحدِّ
أفضل ما يشء عىل الحصول ولكن ضخمة، عليه بالحصول وُِعدت ما وبني تطلبه النامية
الصارمة الرقابة قبول الصينيون ورَفض يشء. أيِّ عىل الحصول عدم من يبدو ما عىل
البداية يف املتحدة الواليات أرصت الذي األمر وهو االنبعاثات، من للحد التزاماتهم عىل
سوى االتفاقية تذكر لم ذلك، من وبدًال دونه. اتفاقية أيُّ توجد لن وأنه رضوري، أنه عىل
تحقيق نحو املحرز التقدم ملراقبة نظاًما وتضع الخاصة أهدافها تضع سوف البلدان أن
لتسوية آلية أيِّ أو للفشل عقوبات أيِّ دون ولكن عنه، التقارير وإعداد األهداف هذه
أهداف لوضع جهد أيِّ عىل الفيتو حق باستخدام الصينيون اعرتض وكذلك النزاعات.
سابقة تكون أن من يخشون كانوا ألنهم ربما األخرى، للبلدان واضحة زمنية وجداول

بها. يُحتذَى
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من بمزيد املطالبة تستطيع ال بحيث ضعيف موقف يف املتحدة الواليات كانت
يقدِّمه، أن يمكن فيما مقيًدا كان الرئيس ألن لالنبعاثات؛ بالنسبة الكبرية التنازالت
،٢٠٢٠ عام بحلول ٢٠٠٥ عام مستويات من ٪١٧ بنسبة خفض عن يزيد ال ما وهو
مجلس عليه وافق الذي واكسمان-ماركي قانون مرشوع َده حدَّ الذي األدنى الحد وهو
ولكن بها، الخاصة االنبعاثات ومراقبة تحديد حرية النامية للبلدان وتُركت النواب.
أن اختارت ما إذا الدولية املساعدات عىل الحصول أجل من الرشوط بعض وجود مع
مع الفوري للتكيف دوالر مليارات ١٠ يبلغ مبدئي بتمويل النامية الدول ووُعدت تطلبها.
وكما ضمانات. دون ولكن ،٢٠٢٠ عام بحلول دوالر مليار مائة إىل ويزداد التعديالت،
(ألن االتفاقات حزمة من ا جدٍّ ا مهمٍّ جزءًا الغابات إزالة حول االتفاق كان قبُل، من أرشنا
وإندونيسيا الربازيل من معظمها ويأتي الغابات، إزالة عن تنتج االنبعاثات من ٪١٨–٢٠
وكان للتفاوض.4 تخضع حتى الرضورية التفاصيل من الكثري أُرجئ ولكن والفلبني)،
درجتني من أقل عند العاملية الحرارة درجات ارتفاع مستوى عىل بالحفاظ االلتزام
تبلغ أقل زيادة أجل من بقوة ضغطت التي الجزرية البلدان لدى مرفوًضا مئويتني
يف كبرية وتخفيضات ُملِزمة باتفاقية األقوى االلتزامات وأُسقطت مئوية. درجة ١٫٥
بشكل الصينية االعرتاضات بسبب النهائي االتفاق من ٢٠٥٠ عام بحلول االنبعاثات

قانونًا.5 ُملِزم االتفاقية يف يشء ال حال، أيِّ وعىل رئييس.
وملِزم، شامل التفاق التوصل يمكن لن أنه املؤتمر وخالل قبل وضوًحا ازداد عندما
والفوضوية املحمومة املساومات من األخرية القليلة األيام خالل سينشأ ما أيٍّا وأن
واملنظمات الوفود من كثري بني واحد سؤال انترش التوقعات؛ من بكثري أقل سيكون
كان ضعيف؟ التفاق التوصل من أفضل التفاق التوصل عدم يكون ألن الحكومية: غري
الذي املدوي، الفشل أن هو التفاق التوصل عدم يفضلون الذين ألولئك الواضح االفرتاض
تأييًدا ط ينشِّ ربما املستقبل، يف ما يشءٍ بفعل غامضة وعود خلف يتنكر أن يمكن ال
السياسيني للقادة يمكن الذي الضعيف االتفاق من بكثري فاعلية أكثر نحو عىل شعبيٍّا
طريقة الطريقة هذه تكون ال ربما مستمرة. عملية يف مفيدة أوىل خطوة باعتباره تربيره
ليس حال أيِّ عىل نفسه السؤال كان ربما ولكن السؤال، ذلك عىل لإلجابة واضحة
تجربة من تعلمت الرئيسية الدول كانت إن عن هو األهم فالسؤال نطرحه، مناسبًا سؤاًال
تركز عملية املستقبل؛ يف فاعلية أكثر تفاوض عملية ابتكار إىل تحتاج أنها كوبنهاجن
أنهم افرتاض مع ولكن الرئيسيني، امللوِّثني جميع تتضمن أصغر مجموعة عىل حتًما
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حتى نعرف ال إننا النامية. البلدان احتياجات لتجاهل وثروتهم سلطتهم يستخدموا لن
التفاوض ساحات أن عىل عة املشجِّ العالمات بعض توجد ولكن السؤال، ذلك إجابة اآلن
ومجموعة خمس، عليها زائًدا الثماني مجموعة مثل مناقشتها؛ بالفعل يجري األخرى
لتناوله سنسعى — آَخر حيوي سؤال ويوجد العرشين. ومجموعة عرشة، الست الدول
االتفاقية أمام والدولية املحلية العقبات تقليل يمكن كان إن عن — الفصل هذا يف الحًقا
مؤتمر يصبح فسوف وشيكة، التحسينات تكن لم وإذا ال. أم األحوال من حال أيِّ يف

اإلخفاقات. من طويلة سلسلة يف أخرى حلقة ببساطة كوبنهاجن
ومع املؤتمر. ينتهي أن قبل حتى للغاية الهزيلة بالنتائج أو بالفشل اللوم إلقاء بدأ
تحتاج وربما املسئولية، درجات تقييم يف مًعا املختلطة املسائل من العديد يوجد ذلك،
استُبعد أو عليه أُبِقي ا عمَّ املسئولية أغلب يتحمل الذي َمن التحديد، وجه عىل فصلها. إىل

النهائي؟ االتفاق من
يف املناخ وتغري الطاقة وزير — ميليباند إد اتهم املؤتمر، انتهاء من قصري وقت بعد
االتفاقية بتخريب التحديد وجه عىل الصينيني — العمال لحزب واملنتمي املتحدة اململكة
الخارجية وزارة ِباْسم متحدثٌة وَردَّْت الدفيئة، غازات انبعاثات من للحد قانونًا امللِزَمة
البلدان بني الفتنة زْرَع فحسب يحاول كان الربيطاني» «السيايس إن قائلًة بحدٍة الصينية
«محكوم محاولة وهي والسبعني، السبع ومجموعة الصني بني توترات وخْلَق النامية
كانت إذ جيًدا؛ كان كوبنهاجن يف كمفاوضني الصينيني أداء أن يف شك ال بالفشل».6 عليها
النبعاثات العامة الكثافة بخفض االلتزام ذلك يف (بما سليمة املبدئية مواقفهم جميع
أهداف أيِّ بقبول ُملَزمني يكونوا ولم ،(٪٤٥ بنسبة اإلجمايل املحيل الناتج يف الكربون
جانب من الزمنية والجداول األهداف هذه قبول ولكن رصامًة، أكثر زمنية وجداول
كانت الوقت ذلك يف ألنها النامية؛ البلدان لغالبية الرئييس الهدف كان املتقدمة البلدان
النامية البلدان تكون أن املحتمل من الذي الحرارة درجات ارتفاع لتخفيف وسيلة أفضل
جانب من السيايس الدعم استمراَر تريد الصني كانت وملا بالطبع. منه املعانني أكثر
اعرتضت بأنها التهمة فإن الطبيعية، مواردها عىل الحصول ومواصلَة النامية، البلدان
العاملي؛ االحرتار تقليل عىل تساعد أن شأنها من التي االتفاقية يف الواردة الرشوط عىل

موجعة. كانت
— ليناس مارك شنَّ فقد تماًما. يربره ما له الصني اتهام أن يبدو ذلك، ومع
جلسات يف الصيني املوقف عىل وطأة أشد هجوًما — الحارضة الوفود أحد مستشار
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عمًدا وأذلت املحادثات، رت دمَّ الصني أن هي «الحقيقة قائًال: فأكََّد األخرية.7 التفاوض
ويتحملوا الغرب قادة ينسحب حتى سيئة «صفقة» عقد عىل ْت وأرصَّ أوباما، باراك
محددة تخفيضات (حول املهمة األرقام جميع حذف عىل أرصت الصني أن وزعم اللوم.»
بخفض مبهم بالتزام عنها واالستعاضة الصفقة، من معني) تاريخ بحلول االنبعاثات يف
ألنها هذا يف نجحت الصني أن أيًضا ليناس ويؤكد ممكن». وقت أقرب «يف االنبعاثات
نتيجة لتحقيق ة ماسَّ بحاجة النامية والدول الغرب وكان اتفاق»، إىل حاجة يف تكن «لم
الصني، إجبار يستطيع أنه للكونجرس يُظِهر أن يحتاج أوباما الرئيس وكان إيجابية،
منظمات من حيوية شبكة أو املدني املجتمع من الصني عىل ضغوط أيُّ هناك يكن ولم
سيما ال جدلية، نقطٌة اتفاق إىل حاجة يف تكن لم الصني أن عىل التأكيد إن حكومية. غري

فيها. البيئي التدهور من الحايل املستوى مع
تريدها، التي الصفقة عىل بحصولها الواضح «الفائز» الصني كانت باختصار،
— كثري وغريهما — وليناس ميليباند أن بسبب الواضح الخارس أيًضا كانت ولكنها
التفاويض املوقف كان العراقيل. زرع يف الصني أسلوب عىل بوضوح الفشل لوم ألقيا
القوية املوافقة دون اتفاق أليِّ معنى ال ألنه واضح؛ نحو عىل جدٍّا قويٍّا الصيني
ترشيع يف املوجودة التهديدات املثال، سبيل فعىل الضغوط. ضد محصنة وكانت للصني،
كربون رضيبة بفرض رشوطه من أليٍّ االمتثال عدم بمعاقبة البيئي واكسمان-ماركي
الصينيني يف أثََّرْت أنها يبُد لم الكربون؛ بتخفيضات يلتزموا لم الذين أولئك عىل حدودية
قد أو العاملية، التجارة منظمة لوائَح تنتهك قد الرضائب هذه مثل ألن ربما الهنود)؛ (أو
لآلمال مخيبًا الصني موقف يكن لم ذلك، مع فيها. الجميع سيخرس تجارية حربًا تسبِّب
والفوائد الصني قوة صعود مع أنه عىل معقوًدا األمل كان إذ فحسب؛ البيئي املجتمع لدى
يتكون فسوف ثابتة؛ قواعد تحكمه استقراًرا أكثر دويل نظام إنشاء من تتوقعها قد التي
الوطنية باملصالح وليس عاملي، نظام خلق يف املساهمة بمسئولية متزايد شعور لديها
بسلوك نذيًرا كوبنهاجن باعتبار — يتساءل أن للمرء ويمكن فحسب. املدى القصرية
يف املجاالت من متنوعٍة مجموعٍة يف التعاونية النتائج أصبحت هل — املستقبل يف الصني
ألوانها، سابقة استنتاجات إىل الوصول يف الترسع قبل ولكن ال؟ أم مهددًة الراهن الوقت
وهذه كوبنهاجن، يف هكذا الترصف الصني اختارت ملاذا نفهم أن نحاول أن املنطقي من

الحًقا. إليها نعود سوف نقطة
بالحصول السماح تضمني وعدم التفاوضجديٍّا، لعدم أيًضا النامية البلدان وانتُقدت
من سيًال قدَّمت ببساطة ولكنها تقييماتها، يف الخاص القطاع استثمارات من أموال عىل
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أن املتقدمة البلدان ترى وال العامة. املوارد من مرشوطة وغري كبرية بتحويالت املطالب
حني يف النامية، البلدان مطالب حجم من أبًدا تقرتب سوف الخارجية املساعدات نفقات
الالزمة الرشوط تلبية يستطيعون ال ألنهم الحجة؛ هذه النامية البلدان من الكثري قاَوَم
إىل حكومة من املبارشة املساعدات لون يفضِّ وألنهم الخاص، القطاع استثمارات لجذب
عندما سيما ال التفاويض، النفوذ من كبري بقدر تتمتع تكن لم أخرى، مرة ثم حكومة.
إىل َل التوصُّ والسبعني السبع مجموعة تستطيع ال عندما أو الهند، وال الصني تدعمها ال

املساعدات). من املزيد (باستثناء يشء أيِّ بشأن اآلراء يف توافق
مساعدة. أيَّ الثالث العالم دول بعضوفود ألقاها التي السخيفة الخطابات تقدِّم لم
والسبعني السبع ملجموعة السوداني الرئيس أبينج دي لومومبا قال املثال، سبيل عىل
القيم عىل يعتمد حل إنه … انتحار وثيقة عىل التوقيع أفريقيا من «يطلب االتفاق إن
«مثرية بأنها ترصيحاته ُوِصفت األفران.»8 يف أوروبا يف شخص ماليني بستة ألَقْت التي
أوضحت ولكنها الغربية، الوفود من العديد ِقبَل من باالزدراء» و«جديرة لالشمئزاز»
أن املرء عىل يجب حني يف حال، أيِّ عىل األقل. عىل الثالث العالم وفود بعض نوعية
املادية املوارد وجود دون محتملة كارثة ستواجه التي البلدان محنة مع متعاطًفا يكون
— الخارجية للمساعدة ماسة حاجة يف فهي ثَم ومن — ملواجهتها البرشية املوارد أو
مفيدة طريقة ليست االنتحار» «لوثيقة ُمِذل قبول تبعها التي السخيفة الخطابات فإن
انتقاد عدم اختار أبينج دي السيد أن املفارقة ومن املفاوضات. عىل التأثري إىل للسعي
املفاوضات. فشل عن الكربى املسئولية صاحب البلد — الصني — الوثيق السودان حليف
الجهود يف لآلمال املخيبة كوبنهاجن نتيجة ستشكله الذي الحقيقي الفارق مدى ما
من أحدهم كان إذا املناخ؟ لتغري ومؤاتية وفاعلة متماسكة استجابة تطوير إىل الرامية
تغيريات أيُّ تُفَرض فلم بالنتيجة؛ فسيُشيد ُمنْكريه، أو العاملي االحرتار يف املشكِّكني
يف — البيئة حماية دعاة بعض وحتى الحكومات. عىل رضورية وغري مكلفة سياساتية
كوبنهاجن بأن رأيهم عن دافعوا — سيئ موقف من القصوى االستفادة لتحقيق محاولة
استؤنفت الواقع يف تتوقف؛ لن سياساتية عملية يف مفيدة أوىل خطوة األقل عىل كانت
.(٢٠١٠ عام يف سيتي مكسيكو (يف القادم الكبري للمؤتمر بالتحضري بالفعل العملية هذه
مفاوضات إلجراء منه ميئوس محفل املتحدة األمم أن املرء افرتض إذا الحال، وبطبيعة

الفكرة. هذه يعزِّز كوبنهاجن مؤتمر فإن جادة،
االحرتار مشكلة لتناول جديد نهج عن يبحث الذي الدقيق التحليل حتى ولكن
املثال، سبيل عىل مسدود. طريق إىل يبدو ما عىل يؤدي أن يمكن كوبنهاجن بعد العاملي
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الكربون، انبعاثات من الحد عىل يركز ال جديد نهج إىل بحاجة أننا لومبورج بيورن يرى
وإنما الكارثة، لتجنب املناسب الوقت يف للحدوث له فرصَة ال أنه يعتقد الذي األمر وهو
السياسية، الناحية من جدوى واألكثر الفنية، الناحية من ذكاءً األكثر السياسات عىل يركِّز
عىل االعتماد زيادة إىل بحاجة نحن ثَم ومن االقتصادية.9 الناحية من كفاءًة واألكثر
زاد لو حتى — الحالية الجهود أن بسبب متعددة، بمقادير املتجددة الطاقة مصادر
انبعاثات يف االستقرار تحقيق نحو الطريق نصف من ألقل إال توصلنا لن — حجمها
أبحاث عىل اإلنفاق زيادة هو الوحيد البديل أن ويُعتقد .٢٠٥٠ عام بحلول الكربون
رضورة بشأن تماًما نتفق وبينما ِضعًفا.10 خمسني بمعدل النظيفة الطاقة وتطوير
ليس لومبورج اقرتحه الذي املبلغ فإن كبرية، زيادًة والتطوير البحث عىل اإلنفاق زيادِة
اإلنفاق ينبغي التي التكنولوجيات نختار أن علينا فيجب السياسية؛ الناحية من ممكنًا

املبلغ. كان أيٍّا املتاح املال من منها كلٍّ نصيَب ونحدد عليها،
األشياء بعَض تَعلْمنا فقد كوبنهاجن؛ بعد الصفر نقطة إىل بالرضورة نرتاجع لن
منحنيات بعض َحَدثت وقد للمفاوضات، مختلف نهج إىل التوصل رضورة عن املفيدة
نتائج بضع ونتجت األقل، عىل النامية والبلدان املتقدمة البلدان بعض بني املفيدة التعلم
يف َلِبناٍت بمنزلِة تكون قد الغابات) إزالة بشأن املثال، سبيل (عىل كوبنهاجن يف مفيدة
أمام املتبقي الوقت ما حكم: إصدار عىل النقاط لهذه املرء تفسري كيفية تعتمد املستقبل.
ال أنماط خلق يف الحرارة درجات ارتفاع يبدأ أن قبل لالستجابة الدويل والنظام الدول
الكربون انبعاثات ارتفعت عاملنا؟ أجزاء بعض يف والدمار التدهور من عالجها يمكن
معهم أَجرى الذين العلماء من عدٌد ويَعتقد كيوتو، مؤتمر تال الذي العقد يف ٪٢٠ بنحو
درجات ٣ الحرارة درجة ارتفاع أن مقابالٍت تايمز» «فاينانشال لجريدة العلمي املحرُر

القرن.11 هذا يف تحقيقه يمكن ما أفضل اآلن هو فقط مئوية
نترصف أن علينا الذي الوقت «كل» ليس ولكن وقتًا، كوبنهاجن مؤتمر أفقدنا
يزال ال متسارعة، بوترية يحدث وربما بالتأكيد، العاملي االحرتار يَحدث وبينما خالله.
التي الفاعلية ومدى بها، سيحدث التي الرسعة مدى حول الشكوك من الكثري يوجد
التي واآلثار االستجابات، هذه عىل سترتتَّب التي والتكاليف االستجابات، عليها ستكون
لعملية والتوصل قريبًا. سيضيع أو ضاع يشء كل أن افرتاض مجرد من ستنشأ
عىل صعب ولكنه ، حتميٌّ أمٌر ودوليٍّا محليٍّا القضايا هذه مع للتعامل فاعلة سياساتية
— العقبات عىل التغلب كيفية حول مفيدة أفكار إيجاد الصعب ومن ُمحبط. نحو
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الصعب من ثَم ومن العملية؛ هذه مثل إلنشاء — والنفسية واالقتصادية السياسية
الترصيح ذكر القضايا هذه مع للتعامل سبل عن البحث خالل املفيد ومن تنفيذها.
اضطر سياسية مشكلة أصعب هو املناخ «تغريُّ إيكونومست»: «ذي مجلة من األخري
السجيننَْي معضلة «إنها قائًال: املؤلف واستطرد اإلطالق.»12 عىل معها للتعامل العالم
ال ونحن واحدة.» مشكلة يف مدمجة كلها املشاعات؛ ومأساة باملجان املنتفعني ومشكلة

ذلك. يف معه نختلف

النقاش تأطري إعادة (2)

إرادته فرض طرف أيُّ يستطيع وال الجمود، من حالة إىل نزاع أو قضية تصل عندما
الرضوري فمن اآلَخر؛ يقرتحه مما أيٍّ عىل االعرتاض الطرفني لكال ويمكن اآلخر، عىل
تُشكِّل عقلية بنيات هي األُُطُر الكوف، أشار وكما النقاش. تأطري إعادة إىل السعي
أو الجيدة للنتائج وتقييماتنا وأفعالنا وخططنا أهدافنا العالم: بها نرى التي الطريقة
النحو هذا عىل — وأنها ما، ملوقٍف رنا تَصوُّ بكيفية الواقع يف األطر وتتعلق السيئة.13
يف (مثًال الرصاع حاالت ويف متماسك. نحو عىل وتنظيمه العالم تفسري عىل تساعدنا —
تغريُّ (مثل الشديد السياساتي الخالف نطاقات يف أو الشمالية) أيرلندا أو األوسط الرشق
مثل ويف للتغيري. ومقاِومًة بشدة راسخًة كليٍّا املتعارضة األطر تصبح أن يمكن املناخ)
أو بتغيرِي اآلخر الطرف إقناَع أْي تأطري؛ إعادَة قدًما امليضُّ يتطلب قد الظروف، هذه
كل أن وبما األقل. عىل جزئيٍّا متوافقة كليٍّا املتعارضة األطر تصبح بحيث إطاره تعديل
ليست التأطري إعادة فإن حياله، املرتددين تحويل إىل ويسعى الذاتية املصلحة يربِّر إطار
ُجرِّبت التي الفكرة وهي محايد، ثالث طرف َل تدخُّ األمر يتطلب وربما مطلًقا، سهلة
وربما النجاح. من ثابت غري نمط ولها الرصاعات، من متنوعة مجموعة يف عديدة مرات
أن الصعب من ألنه املتحدة؛ الواليات يف الداخيل الصعيد عىل حدًة أكثر املشكلة تكون
الراهن الوقت يف بالقبول تمتُّعه يف والسبَب املحايد، الثالث الطرف سيكون َمن نتصور
كبرية ِنَسٍب إىل العام الرأي واختالفاُت الحزبية االستقطاب مستوياُت فيه وصَلْت الذي
صعبًا يكون قد التغيري إن املحللني، من متنوعة مجموعة أشارت وكما الواقع، يف مذهلة.
محلية كارثة سوى يولد لن بل املفاهيمي، التقارب من كافيًا قدًرا يولِّد لن أنه لدرجة
تسونامي أو كاترينا مثل ضخمة طبيعية كارثة أو سبتمرب، من عرش الحادي كارثة مثل

آسيا. يف حدثت التي
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محاولٍة يف استخدامها للمرء يمكن التي التخطيطات من متنوعة مجموعة توجد
الجدل نقل محاولة املنطقي من املثال، سبيل عىل التأطري. إعادة نجاح احتماالت لزيادة
إىل واسع) نطاق عىل السائد الخسارة» «بُْغض تحيُّز (لتجنب الخسارة من الخوف من
عدد تضاُعف املألوفة: األمثلة ببعض النقطة هذه لرير جوناه ويوضح املكاسب. ع توقُّ
الحياة قيد عىل بقائهم فرصة إن لهم يُقال عندما الجراحة إجراء يختارون الذين املرىض
سوف األشخاص من بكثري أعىل نسبة وأن ٢٠٪؛ موتهم فرصة أن من بدًال ٪٨٠ تبلغ
إنها يقال أن من بدًال ٪٨٥ بنسبة الدهن من خالية إنها يقال عندما اللحوم يشرتون
التشديد تجنُّب املفيد من يكون قد فإنه ثَم ومن 14.٪١٥ بنسبة دهون عىل تحتوي
األبعاد املتعددة الفوائد عىل ذلك من بدًال والتأكيد العاملي، لالحرتار املخيفة العواقب عىل
عىل يجب املعرفية التحيزات من عدد يوجد ذلك، عىل عالوة وفاعلية. برسعة لالستجابة
املثال، سبيل عىل جديد. سياساتي إطار وضع إىل سْعيه أثناء بها علم عىل يكون أن املرء
القيمة؛ قليلُة السياسَة بأن االعتقاد إىل يؤدي أن يمكن القيمة من بالتهوين االستجابة
ليربايل)، ديمقراطي (مثًال، مكروه آَخر شخص موافقة عىل حصلت ألنها ببساطة وذلك
الشخصية عىل معتمدٍة للسلوك تفسرياٍت إىل يؤدي أن يمكن األسايس اإلسناد خطأ أن أو
التحيُّزات لهذه الواعي اإلدراك الحال، وبطبيعة املوقف.15 عىل معتمدة تفسريات من بدًال
أن يمكن التي املحتملة األرضار احتواء يف مفيدة أوىل خطوة هو وإنما عليها، يقيض ال

تسبِّبها.
بسيطًة العاملي االحرتار حول الجدل يف الطرفان وضعها التي األولية األطر كانت
االحرتار عىل املرتاكمة العلمية األدلة إىل البيئي املجتمع أشار إذ تماًما؛ ومتناقضة للغاية
بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة من متزايد بشكل قوية بتحذيرات املدعومة العاملي،
والهيكل العالم يف الحكومات مختلف ِقبَل من وقوية فورية باستجابة وطاَلَب املناخ،
كانت االحرتار عىل األدلة أن يف يتمثل كان املدعوم غريَ االعتقاد أن ويبدو الدويل. املؤسيس
ألنها كبري حدٍّ إىل حال أيِّ عىل ُرِفضت والتي املعارضة، عىل لتطغى يكفي بما قوية
ال لألسف، والفحم. النفط لقطاعات الذاتية املصلحة تمثِّل أو جاهلة أو مضلِّلة مواقف
من ا جدٍّ الكثري مع يتداخل أنه الواضح من ألنه ذاته؛ حدِّ يف العاملي االحرتار علم يكفي
نقص واحتماالت الطاقة، إمدادات عىل والتنافس االقتصادي، االزدهار األخرى: القضايا
من املتحمسة املجموعة إن ذلك. إىل وما القومي، واألمن القاحلة، األرايض وتزايد املياه،
العاملي، االحرتار حدوث تنفي إما فهي — بكثري أصغر أنها مع — واملشككني املنكرين
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يمكن أنه أو ستنجح، املطلوبة السياسات أن ترى أو البرش، ترصفات نتيجة أنه ترى أو
إلقناع كافيًا ليس اإلطارين كال أن الطرفني كال اكتشف ما رسعان اقتصاديٍّا. لها تحمُّ
الجمود من حالة ذلك عن ونتج كالهما؛ يريده بما القيام برضورة الناس من كاٍف عدد
بالتأكيد ولَّد بينما املنكرين، مجموعة يف الكثريين يزعج لم ولكنه الشكوك، تكتنفه املحبط
لذلك، ونتيجة البيئة. حماية أنصار من كثري من يأس رصخات وأطلق كبرية مخاوف
بصياغة وذلك الدائر، الجدل تأطري إعادة إىل الجانبني كال من األشخاص بعض سعى

اآلخر. الجانب من الدعم اجتذاب شأنه من جديد خطاب
من إدراك أو تخطيطي تراجع بأنها التأطري إعادة جهود بعض وصف يمكن
مجلس عضَوا رفض ثَم ومن كافية. أصوات عىل للحصول يلزم ملا الواقعيني السياسيني
استخداَم — الرأي استطالعات نصيحة عىل بناءً — بوكرس وباربرا كريي جون الشيوخ
به، َما تقدَّ الذي األخري القانون مرشوع يف املناخ تغريُّ أو العاملي االحرتار مصطلحات
الطاقة مستقبل عىل أخرى مرة أمريكا سيطرة «إعادة محاولة بأنه ذلك من بدًال ووصفاه
عائالتنا وحماية املنافسة، عىل وقدرتها األمريكية االقتصادية الريادة عىل والتأكيد لدينا،
بعُد يُصَدر لم الذي — القانون مرشوع ويَِعُد القومي.»16 أمننا وضمان التلوث، من
غازات انبعاثات بخفض تلتزم ال التي الدول ضد قوية» حدودية «بإجراءات أيًضا —
مستوى يف ٪٢٠ إىل يصل الخفض من أدنى بحدٍّ القانون مرشوع يَِعُد وبينما الدفيئة،
الرشكات من ٪٢ من أقل أن عىل أكََّدا وبوكرس كريي فإن ،٢٠٠٥ عام يف االنبعاثات
النقاش تأطريَ العضوان أعاد باختصار، الخفض. بهذا تتأثر سوف فحسب األمريكية
العادلة؛ غري املحتملة املنافسة من والحماية العمل، فرص وبخلق القومي، األمن بلغة

املعيشة. مستويات أو الحياة أنماط عىل القانون ملرشوع الضئيلة واآلثار
أن لون يفضِّ (كما «الواقعيون» أو ُمنكروه أو املناخ تغريُّ يف املشككون أيًضا حاول
متنوعة مواقف ذوو للغاية متنوعة مجموعة وهم النقاش، تأطري إعادَة اآلن) عليهم يُطَلق
— سنجر فريد إس الربوفيسور يمثله — املتطرفة املواقف أحد سابًقا. ذكرنا كما ا، جدٍّ
ذلك، ومع اإلطالق».17 عىل أدلة أيَّ يمتلكون «ال البيئة حماية منارصي أن إىل يشري
ذلك من بدًال ولكن االحرتار، أدلة إنكار يواصلون ال املشككني مجموعة من كثريين فإن
الكربون انبعاثات يف كبرية تخفيضات خالل من معه التعامل محاولة أن عىل يؤكدون
الصني ذلك يف (بما النامية البلدان إفقار من بالفعل تزيد وسوف للغاية، مكلفة ستكون
االقتصادية املخاوف بسبب التأطري إلعادة ذكي تخطيط الحال بطبيعة وهذا والهند).18
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معتمدين نظل سوف أننا أيًضا وصحيح والنامية. املتقدمة البلدان من كلٍّ يف السائدة
التمويل تتلقى ال قد املتجددة الطاقة مصادر وأن قادمة، لعقود الكربوني الوقود عىل
كونه — يواصل أن واملتوقع — سيواصل الفحم وأن مجديًا، بديًال لتصبح الالزم الضخم

األخرى. النامية البلدان من والكثري والهند للصني بالنسبة األرخص الوقود خيار
زيادة سيلزم أنه لدرجة ا، جدٍّ مكلًفا يكون سوف املناخ تغري مع التعامل أن يف شك ال
وقت ويف ضخمة زيادة املتجددة الطاقة مصادر مجال يف والتطوير البحث عىل اإلنفاق
النامية البلدان قدرات يتخطى القائمة العاملي االحرتار مستويات مع التكيف وأن قريب،
فإن املستقبل، حول املتعددة الشكوك وبسبب املوارد. من كبرية تحويالت وجود دون
برغم ذلك، ومع مبدئية.19 تقريبية تقديرات األحوال أحسن يف التكاليف تقديرات معظم
االقتصادي الناتج من فيه التحكم ويمكن صغري جزء فإنها ضخمة، تبدو األرقام أن
الفوائد من متنوعة مجموعًة أيًضا يقدِّم اإلنفاق هذا مثل فإن ذلك، عىل وعالوة العاملي.
للعلوم،20 الوطنية لألكاديمية ووفًقا الطاقة. وأمن الحياة وجودة العمل فرص حيث من
حوايل إىل تصل وحده الهواء تلوث من املتحدة الواليات يف الصحية الرعاية تكاليف فإن
يمكن التكاليف فإن بلد، ٢٠٠ حوايل يف الرقم هذا رضب وعند سنويٍّا، دوالر مليار ١٢٠
سوق أنشئت إذا أيًضا ستستفيد الفقرية البلدان أن الواضح ومن صاعقة. تكون أن
سوف الخاص القطاع استثمار أن مع االنبعاثات، وتداول تحديد عىل معتمدة للكربون
األكرب التكاليف مع االقتصادية التكاليف مقاَرنُة أيًضا يجب وأخريًا، رضوريٍّا.21 يظل
املناخية.22 الكوارث من مرتابطة سلسلة يكون أن يمكن ما لتجنُّب اإلنفاق؛ لعدم بكثري
أمل عىل سيطر قد القصري املدى عىل واملنازل والدخل الوظائف فقدان خوف إن
هذه يف الصعب ومن جديد، طاقة اقتصاد إنشاء من املدى طويلة فوائد عىل الحصول
التأطري إلعادة الغلبة كانت الحالة هذه يف األقل عىل أنه إىل الخلوص تجنُّب الظروف
األدلة فاعلية مدى بشأن للغاية ساذِجني البيئي املجتمع يف العلماء كان ربما السلبية.
جمهور وجود مع الراهن الوقت عىل كثريًا تركِّز سياسية-أيديولوجية مناظرة يف العلمية
عرش غضون ففي املدى. الطويلة باملخاطر — جاهًال أو — مباٍل غري تقريبًا يزال ال
أمن يف وزيادة ضخمة اقتصادية فوائَد جديٌد طاقٍة اقتصاُد يوفر ربما سنة عرشين أو
وربما مرتفعة، االنتقالية التكاليف تكون قد املقبلة القليلة السنوات يف ولكن الطاقة،
من مزيد يحدث وربما أخرى، أماكن إىل الوظائف تنتقل أو وظائفهم البعض يفقد
النفط ُمورِّدي عىل االعتماد يستمر وربما القريب، املستقبل يف االقتصادية االضطرابات
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املدى عىل الخسارة من الخوُف دائًما ق وسيتفوَّ بالثقة. الجديرين غري االستبداديني
املخاوف تلك أضعفت إذا سيما ال الطويل، املدى عىل املحتملة الفوائد وعود عىل القصري

األجيال. بني بالعدالة االلتزام نفسها
أننا يف تكمن الواضحة الصعوبات إحدى ولكن رضورية، التأطري إعادة مجدًدا،
ونحن قدًما. للميض سبيل أفضل حول كبرية شكوك وثمة كوبنهاجن، بعد ما حقبِة يف
بعض عىل بعضها يتغذَّى أن يمكن التي األبعاد املتعددة املرتبطة األزمات عرص يف أيًضا
يجب للنجاح فرصة جديد إطار أليِّ يكون لكي ثَم، ومن الشحيحة. املوارد وتستهلك
القيام يمكن ال وما يمكن ما الظروف: من للغاية املعقدة املجموعة هذه عىل يؤكد أن
ومن محليٍّا، به القيام األخرى للبلدان يمكن ال وما يمكن وما الدويل، الصعيد عىل به
القليلة العقود ويف اآلن للتلوث املسبِّبة البلدان كربى عىل سيما ال — بلد كل عىل املحتم
ممكن؛ وقت بأرسع فاعلة سياسات وضع يف تبدأ سياساتية عملية تطوير — القادمة
معينة درجة ر وتوفِّ ممكنًا، ذلك كان إن الدويل للتعاون أساًسا تكون أن يمكن سياسات
مع التعامل وحده يستطيع ال الوطني اإلجراء التعثُّر. يف التعاون استمر إذا الحماية من

رضورية. أوىل خطوة ولكنه العاملي، االحرتار
كوبنهاجن بعد فيما العاملي االحرتار مع التعامل كيفية حول االقرتاحات تكون سوف
التجاه تشري التي التطورات أو االتجاهات من مجموعة فهم من تمكَّنَّا ما إذا بكثري أسهل
فاعلة سياسات وضع أمام الرئيسية العقبات بعض مناقشة التايل الجزء يف فنريد واضح.
القيود من وغريها العام والرأي الصينية، الدولية السياسات العاملي: االحرتار تتناول
البلدان معظم ِقبَل من املعتمدة والسياسات واملواقف املتحدة، الواليات يف السياسية
االتجاهات عن بمعزل األمور هذه مناقشة املعقول أو املمكن من ليس ذلك، فمع النامية.
الساحة يف — تحدث أنها عىل إليها يُنَظر قد أو — تحدث التي األخرى والتطورات
السياسات وضُع النامية البلدان أو املتحدة الواليات أو للصني ينبغي ال ببساطة، الدولية.
بعد ما وتطورات باتجاهات موجزة قائمة يعرض ذلك ييل وما اآلخرين. عن بمعزل
االتجاهات هذه بعض عكس بإمكانية قوية ميزة مع اإليجابية، وغري اإليجابية كوبنهاجن
واملقصود املثال. سبيل عىل الركود، من العاملي االقتصاد تعاىف إذا برسعة، التطورات أو
التالية. السياسية للمناقشة خلفية أو إطار بمنزلة تكون أن القائمة من األول املقام يف
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السيئة واألخبار الجيدة األخبار (3)

مع األبرز، السلبي التطور هو كوبنهاجن فشل أن الواضح من السيئة. األخبار أوًال:
ملِزم التفاق التوصل بأن طويل بوقت املؤتمر قبل الوعي خالل من تخففت آثاره أن
السياسية االستجابة تكون ربما ذلك، ومع ممكنًا. يكون لن زمنية وجداول أهداف حول
قوية استجابات وجود فاحتمال أكرب؛ بسوء منذرة الفشل نحو للغاية الصامتة والعامة
الدعم حال، أيِّ وعىل القاعدة. من ضغوط دون من للغاية منخفض العاملي االحرتار حيال
سنعود بحيث األهمية بالغ أمر البيئية والسياسات الطاقة لسياسات املحدود الشعبي

أخرى. مرة إليه
املدى عىل اسرتاتيجيتها ولكن كوبنهاجن، يف القصري املدى عىل الفائز الصني كانت
استعداد عىل تبدو ال ولكن البيئي، التدهور من بشدة أيًضا تعاني ألنها غامضة؛ الطويل
دويل اتفاق إىل التوصل أجل من للتعاون أو األسوأ النتائج لتفادي قوية إجراءات التخاذ
قياديٍّا؛ دوًرا تتخذ لم وأنها سياستها من تعدل لم الصني أن لآلمال مخيِّبًا كان ملِزم.
إحياء كثريًا تشبه أساًسا فسياساتها للدول. الهرمي التسلسل يف برسعة ارتقت إنها إذ
الخارجية املوارد عىل واالستيالء املحدودة، الوطنية املصالح لتحقيق السعي املركنتيلية:
امللِزمة التعهدات قبول ورفض تكاليف، بأي التصدير أسواق كسب ومحاولة الطبيعية،
الدويل النظام استقرار يتهدَّم أن ويمكن الوطني. املستوى عىل إجراءاتها من تحدُّ التي
من خطرية دائرة يولِّد مما حذوها، يحذوا أن اآلخرين عىل الصني سياسات فرضت إذا
للتضحية استعداد عىل القادة يكن لم إذا سيئ نحو عىل تعمل الدولية فالنظم الرصاع.
الواقع، يف األضعف. الدول يف والرخاء األمن نرش أجل من املدى القصرية املكاسب ببعض
أيًضا ينبغي ولكن الوطنية، املصالح لتحقيق السعي — عليها وينبغي — الدول ستواصل
هذا ملثل املعروفة األمثلة ومن الدوليني. والرخاء االستقرار تهدِّد التي السياسات تجنُّب
املالية النظم دعمت عندما الثانية، العاملية الحرب بعد املتحدة الواليات فعلتْه ما السلوك
ضد قويني حليفني برسعة تصبَحا أن يمكن بحيث املهزومتني؛ وأملانيا لليابان والتجارية
فيبدو السياق؛ هذا يف مسئولياتها اآلن حتى الصني ترى ال ولألسف، السوفييتي. االتحاد

املدى.23 قصرية مصالحها تحقيق أجل من فقط تعمل أنها
برسعة، االنبعاثات خفض لبدء كوبنهاجن يف ملِزم التفاق التوصل غياب ظل يف
يف شديًدا ارتفاًعا باريس24 يف للطاقة الدولية الوكالة عن مؤخًرا صدر تقرير ع تَوقَّ
درجة يف كارثي ارتفاع إىل سيؤدي مما القادمة؛ القليلة العقود يف الطاقة استهالك
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الحايل الركود يرسَّ وبينما فهرنهايت). درجات ٥٫٤) مئوية درجات ٣ إىل يصل الحرارة
تتوقع للطاقة الدولية الوكالة فإن العام، هذا االنبعاثات يف ٪٣ بنسبة انخفاض تحقيق
من وكثري وحدها، الصني من الزيادة هذه (نصف ٢٠٣٠ عام بحلول ٪٤٠ بنسبة ارتفاًعا
يف الكهرباء عىل الطلب يف ٪٧٦ بنسبة وزيادة األخرى)، النامية البلدان من املتبقية النسبة
كل أن إىل التقرير وخلص الفحم. حرق من منها كبري جزء سيَنتج والتي نفسها، الفرتة
دوالر مليار ٥٠٠ املطاف نهاية يف سيتطلب ملِزم اتفاق إىل التوصل يف التأخري من عام
انخفاض أيًضا حدث الخاطئ، االتجاه يف وتماديًا االنبعاثات. لخفض سنويٍّا إضافية
والبلدان املتجددة.25 الطاقة مجال يف وغريها الكربى النفط رشكات استثمارات يف حادٌّ
حلول واحتماالت املتوسط املدى عىل والغاز النفط إمدادات توافر مدى تقييم تحاول التي
التغيري، حيال تردًدا أكثر ستكون ذلك، ترى بعدما محلها، املتجددة الطاقة مصادر
حال هي (كما اإلمدادات عىل للسيطرة التنافسية الجهود يعزِّز — ذلك عىل بناءً — وهذا
الطويلة املشرتكة املصالح وضع أو للتعاون االستعداد انخفاض عىل ويشجع الصني)،

االعتبار. بعني املدى
الحرارة درجة ارتفاع عىل الحفاظ بََدا طاملا آخر. محتمل سلبي عامل يوجد ذلك، مع
أن بسبب ا؛ شاقٍّ هدًفا فهرنهايت) درجات ٣٫٦) مئويتني درجتني من أقل مستًوى عند
الحد يتطلب فذلك للغاية. صعبٌة االنبعاثات من الفرد نصيب يف املطلوبة التخفيضات
املتحدة الواليات يف الحالية املستويات ولكن طنَّنْي، حوايل إىل للفرد الكلية االنبعاثات من
٥ حوايل الصني ويف طن، آالف ١٠ نحو أوروبا ويف الواحد، للفرد طنٍّا ٢٠–٢٤ حوايل
مثًال — نسبيٍّا املدى قصرية فرتة أيِّ يف األرقام هذه وتخفيض برسعة. وتزداد أطنان
الصني استمرت إذا مستحيًال يكون وربما للغاية، صعٌب — القادمة ١٠–٢٠ السنوات
وسائل فإن ذلك، عىل وعالوة امللِزمة. التخفيضات قبول رفض يف األخرى النامية والدول
املختلفة الدعم وأساليب الكربون وتسعري الحكومية القوانني — التخفيضات هذه تحقيق
ارتفاع عىل الحفاظ أجل من للعمل املتوقعة والتكاليف اآلن، حتى اآلثار مؤكدة غري —
دوالر تريليون من يقرب ما تتطلب مئويتني درجتني من أقل مستًوى عند الحرارة درجة

النامية.26 البلدان يف املبلغ هذا نصف حوايل وسينفق طويلة، لفرتة سنويٍّا
فوق الحرارة درجة ارتفاع آثار تقديرات أو التكلفة تقديرات دقة كانت مهما
القصري املدى عىل الصعبة األهداف هذه مثل وضع أن هي املشكلة فإن مئويتني، درجتني
ناهيك اإلنكار، أو الالمباالة أو القدرية إىل الركون إىل يؤدي قد الشديدة التكاليف بهذه
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تكاليف سترين نيكوالس قدَّر وقد السلبية. االقتصادية التبعات بشأن املخاوف عن
عدم ألوُجه نظًرا ولكن سنويٍّا، اإلجمايل املحيل الناتج من ٪١ بحوايل األهداف هذه تحقيق
املالية املبالغ ليست الواقع.27 من أقل يكون قد هذا فإن السياساتية، العملية يف الكفاءة
يف سياسيٍّا مجدية غري تكون ربما لكنها الفنية، أو االقتصادية الناحية من معقولة غري
األخرى، البلدان من كثري ويف املتحدة الواليات يف الراهنة واالقتصادية السياسية البيئة

املناخ. تغريُّ حيال والكونجرس العام الرأي من كلٍّ نظر وجهة تتغري حتى األقل عىل
سلبيٍّا عامًال يمثِّل ؛ مختلٌّ التفاويض موقعها بأن النامية الدول إقناع يف الفشل إن
العاملي، االحرتار مشكلة تسبب لم بأنها القائلة الحجج عىل البلدان هذه فركزت آَخر.
وقعت املايضالتي أخطاء عن كبريًا تعويًضا تستحق وأنها آلثاره، عرضة األكثر هي وأنها
االرتفاع. يف الحرارة درجات استمرت إذا الكارثية األرضار لتتفادى املتقدمة البلدان فيها
منخفضة أنها الواضح من والتي — الواحد للفرد االنبعاثات أن عىل أيًضا تُرصُّ كما
تزداد بدأت التي املطلقة الكميات وليس الصحيح، املعيار هي — الفقرية البلدان يف ا جدٍّ
وعملية أخالقية أسباب حال أيِّ يف وتوجد صحيح، الحجج هذه بعض كثرية. بلدان يف
توزيع كيفية عن النظر بغض النامية، للبلدان املساعدة من ممكن قدٍر أكِرب لتقديم

التهم.
عاطفيٍّا قوية تقديمها يف تستمر والتي النامية البلدان قدَّمتها التي الحجج إن
يف املتسبب كان فأيٍّا تقريبًا؛ باألمر لها عالقة ال ولكنها بالظلم، شديًدا شعوًرا وتعكس
فإن فيها، التسبب يواصل يزال ال والتي العاملي االحرتار سببها التي الحادة املشاكل
مربرة كانت سواء — املايض أخطاء عن التعويضات أن هي اآلن نواجهها التي املعضلة
تسبَّب ن عمَّ النظر بغض التحرك دولة لكل فينبغي به؛ القيام يجب ا عمَّ تلهي — ال أم
لم إذا الشائع: القول ينطبق وهنا فيه. يبقينا أن املتوقع من ن عمَّ أو املوقف هذا يف
الحدوَد، يتجاهل العاملي فاالحرتار حدة. عىل سيُعلَّق منا كالٍّ فإن ببعض، بعضنا نتعلق
العظمى الغالبية تشكل وسوف حادٍّ نحو عىل االرتفاع يف آخذٌة النامية البلدان وانبعاثاُت
األولوية لها يكون سوف التنمية احتياجات بأن الزعم إن املستقبل. يف االنبعاثات من
مثرية حجًجا يمثل ربما كذلك، تكون أن يجب بل النظامية، االحتياجات حساب عىل
وستفشل خطرية. حجج أيًضا ولكنها والعاطفي، واالقتصادي السيايس املستوى عىل
تكن لم ما — للطرفني مفيدة تكون قد أنها مع — الضخمة املوارد تحويل مناشدات
جماح لكبح للمراقبة قابلة جدية إجراءات التخاذ استعداد عىل أيًضا النامية البلدان
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يف طرف أيِّ عن االستغناء يمكن وال املشكلة، يف أصيلة أطراف الجميع إن انبعاثاتها.
كافيًا. يكون لن باملجان واالنتفاع الحل،

زيادة املتوقع غري فمن املايض، يف املساعدات مشاريع من الكثري لفشل نظًرا
الحد سياسات تنفيذ يف جادة أنها النامية البلدان أظهرت إذا إال الكبرية املوارد تحويالت
إضافة تعويضات. عىل حصولها حتى إجراءات اتخاذ رفضت إذا وليس االنبعاثات، من
الشك عىل تبعث واملساءلة الشفافية رشوِط دون املساعدات ي بتلقِّ مطالبها فإن ذلك، إىل
تتعلق ال أخرى احتياجات نحو ستتحول أو للفاسدين، تذهب املساعدات من الكثري أن يف
أن عىل كوبنهاجن يف عالمة أيُّ تقريبًا تتواجد لم ولألسف العاملي. االحرتار من بالحد
وامُلْرضية املتأصلة املواقف يف التفكري إعادة عىل قادرة أو راغبة كانت النامية البلدان
الضعف نقاُط تركِّز أن ويجب السياساتية. التغيريات ناحية من واملتساهلة عاطفيٍّا
يف الهيمنة استمرار ولكن الفورية، العملية اإلجراءات عىل االهتماَم تواجهها التي الحادة
عىل الرتكيز إلبقاء يميل الكفاءة وعديمة ضعيفة حكومات جانب من الحاالت من الكثري
الحالية التهديدات مع للتكيف مرشوعات يف بكثافة االستثمار وليس السلطة، يف البقاء

والناشئة.
إذا عليها التغلب يف األصعب العقبة تكون قد الداخلية السياسة أن جميًعا ندرك
الرئيس أداء يكون وربما العاملي، لالحرتار فاعلة سياساتية عملية وضع بصدد كنَّا
متفوًقا كان ولكنه البيئة، مجال يف الناشطني من كثرٍي آلمال مخيِّبًا كوبنهاجن يف أوباما
داخيل رصاع بدء دون باستطاعته ما كلَّ َفَعَل أنه فيبدو بوش. إدارة موقف عىل كثريًا
يكون ربما أوباما الرئيس أن إىل األخرية السياسية األحداث وتشري الكونجرس. مع
ِقبَل من التقاعد فقرار ٢٠١٠؛ لعام النصفي التجديد انتخابات بعد أكرب بشدٍة مقيًَّدا
كتب وكما األعمق. املحتملة املشاكل أعراض من البارزين الديمقراطيني من العديد
للرئيس، الطموح األعمال جدول ضد محافظة دفعة تجتمع «ربما وناجورني، زيليني
ملكاسب لتؤدي بغضب» الشعبوية تفيش مع العميق، الركود من بطيء انتعاش مع
يعني ذلك، عىل وعالوة العام.28 هذا الكونجرس انتخابات سباق يف للجمهوريني كبرية
أن املتحدة الواليات يف السيايس للجدل مميًِّزا أصبح الذي والبغيض الحاد االستقطاب
أساِس عىل ببساطٍة ولكن لعيوبها، أو ملزاياها ليس تُرَفض أو وتُدَعم ستُناَقش السياسات
الترشيعات ملستقبل بالنسبة بالخري يبرشِّ ال هذا أن الواضح ومن يتبنَّاها. أو يدعمها َمن
الناخبني مزاج ولكن املقبل. العام يف سيتي مكسيكو مؤتمر يف النجاح واحتماالت البيئية
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ألوانه؛ سابًقا يكون قد سلبية نتائج ع وتوقُّ أشهر، بُْعد عىل تزال ال واالنتخابات متقلب،
اآلن. حتى يشء كل يَِضْع ولم

التكنولوجيا جبهتَي عىل أيًضا الجيدة األخبار بعض توجد للوضع، التوازن وإلعادة
سياساتية استجابة حدوث احتماالت تزيد ربما التي األشياء بعض جرت حيث واألعمال؛
السلبية والتطورات النزعات تقوِّض أن قبل أُُكَله ثماُرها آتى إذا والكفاءة، بالفاعلية تتسم
اإلمدادات من لالستفادة الجديدة التقنية أن هو األخبار هذه وأحد للتعاون. محاوالت أيَّ
املرتقب من الزيتي، الصخر من الطبيعي الغاز من سابًقا إليها الوصول يتعذَّر كان التي
اإلنتاج وتقديرات كبرية. زيادة حفري وقود أنظف من العالم احتياطياِت تزيد أن
العالم احتياطيات من ٪٢٠ البالغة املتواضعة الزيادة من ترتفع إذ هائلة؛ املستقبيل
الستخراج الجديدة الطريقة هذه بأن يرجني دانيال عبارة يربر ما ١٦٠٪؛ إىل املعروفة
هنا: مهمتان نقطتان توجد العقد.»29 هذا يف الطاقة مجال يف ابتكار أكرب «هي الغاز
ينخفض أن يمكن العاملي االحرتار فإن بالفحم، واستبداله الغاز هذا من املزيد إنتاج فعند
املوثوق غرِي والغاز النفط منِتَجي عىل االعتماد يقلِّل أن أيًضا ويمكن ا، حادٍّ انخفاًضا
واملستوردين ألوروبا كبري واقتصادي سيايس مكسب وهو — وفنزويال روسيا — فيهما
مقدًما، ضخمة استثمارات إىل حاجة ستوجد أنه عىل التأكيد ينبغي ذلك، ومع اآلخرين.
يمر أن املحتمل من وأنه األخرى، االستثمارية االحتياجات عىل ستطغى أنها ويحتمل

واسع. نطاق عىل متاحًة الجديدة اإلمدادات هذه تصبح أن قبل عقد من أكثر
متشعبة مصالح وتوجد الطاقة، منتجي بني املنافسة ظهور هو آَخر واعد تطور ثمة
الكهرباء مرافق وتواجه الفحم. وصناعة النفط ومنتجي الطبيعي الغاز منتجي بني حديثًا
الطاقة صناعة تبحث وبالطبع الرياح، طاقة أو الفحم استخدام حول داخلية خالفات
ذلك، إىل إضافة األخرى.30 الطاقة مصادر كل عىل التفوق لها تذلِّل ميزة عن املتجددة
جنرال مثل — املتحدة الواليات يف القوية الرشكات من عدًدا أن بمكان األهمية من فإنه
الغرفة معارضة عىل احتجاًجا التجارة؛ غرفة من انسحبت — جاز وباسيفك إلكرتيك
االتجاه هذا يف األخرى التطورات أما العاملي. االحرتار ملكافحة قوية ترشيعات فرَض
عىل تأثريه ثَم ومن املستقبل؛ يف النفط سعر عىل بقوة تعتمد إذ الشكوك؛ فتحيطها
النمو ومعدالت النفط، منتجي بني والعالقات املتجددة، الطاقة مصادر يف االستثمارات

االقتصادي.
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غازات أن األمريكية البيئة حماية وكالة أعلنت مباَرشًة، كوبنهاجن مؤتمر وقبيل
إلمكانية مجاًال هذا يفتح ثَم ومن والبيئة؛ اإلنسان صحة عىل خطًرا تشكِّل الدفيئة
الحاجة تخطِّي يتم وبذلك حكومية، تنظيمية إجراءات خالل من االنبعاثات عىل السيطرة
هو االنبعاثات لخفض ل املفضَّ الطريق فإن ذلك، ومع الكونجرس.31 من مباِرشٍ إلجراءٍ
وأكثر قوًة أكثر بطبيعتها الترشيعية اإلجراءات ألن نظًرا الترشيعية؛ العملية خالل من
عىل التصويت وتشكيل حجم عىل اعتماًدا ذلك، عىل وعالوة عنها. الرتاجع يف صعوبًة
إىل هنا اإلشارة وينبغي تحزُّبًا. وأقل رشعيًة أكثر يبدو أن املتوقع من اإلجراء، هذا مثل
القضائية الدعاوى ويف املناخ. تغري جدل يف الحكومي الدور إىل أُِضيف جديًدا بُْعًدا أن
يف امليض يمكن بأنه املتحدة الواليات يف فدراليتان استئناف محكمتا قضت األخرية،
يقدم وميسيسيبي وكونيتيكت أالسكا ويف املناخ.32 بتغري الخاصة القضائية الدعاوى
العاملي، االحرتار جرَّاء ترضروا أنهم مدَِّعني الطاقة منتجي ضد دعاوى األمالك أصحاب
واضحة، ليست القضايا هذه مع التعامل وطريقة تعويضات. عىل للحصول ويسعون
إذا الواقع، ويف واألسبستوس. التبغ رشكات ضد األوىل بالدعاوى البعض يقارنها ولكن
ربما فإنه األوىل، واألسبستوس التبغ دعاوى فعلت كما املحاكم يف الدعاوى هذه تقدمت
السلطة أو التنفيذية السلطة من تغيري خلق يف فاعليًة أكثر األمريكي القضاء أن يتضح

الترشيعية.
(املؤقت) االتفاق مثل األخرى اإليجابية التطورات من قليًال عدًدا بالفعل الحظنا وقد
تنكر ال املتحدة الواليات يف جديدة إدارة ظهور ومثل كوبنهاجن، يف الغابات إزالة بشأن
قدًما امليض يمكنها أنه تعتقد أو التعاون رضورة تتجاهل أو ببساطة العاملي االحرتار
بما مقيَّدة اإلدارة ألن كافيًا؛ يكن لم أوباما إدارة لدى النية ُحسن حتى ولكن بمفردها.

للغاية. مشحونة فرتة يف الكونجرس يف يحصل أن يمكن
السيئة أو الجيدة والتطورات االتجاهات قائمة تقييم عند االعرتاف من بد ال
تمنع أن ويمكن اإليجابيات، بشدٍة تفوق السلبياُت الحايل الوقت يف أنه تلك املحتملة
اإليجابية والتطورات االتجاهات املناسب. الوقت يف العاملي لالحرتار االستجابة بالفعل
التخاذ مقاِومًة الصني ظلت إذا كبرية أهمية تمثل ال وقد أكرب، بشكل ومؤقتة أضعف
الدعم غياب مع الكونجرس، ِقبَل من مقيدة املتحدة الواليات وظلت قانونًا، ملزم إجراء

الشعبي.
التوقعات، أسوأ حدثت فإذا ضخمة. املناخ تغري حول الجدل رهانات أن الواضح من
أنه نعتقد ولكننا خطري، نحو عىل مستقر وغري فوضويٍّا الدويل النظام يصبح أن يمكن
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ملشاكل مسببًة األقل التغيريات تظل وربما األسوأ. لتفادي سنة ٢٠ أو ١٠ لدينا يزال ال
ثابت: يشء يوجد فال للسيطرة، خاضعة تكون أن يمكن لكنها والتعديل، التكيف يف هائلة
هي الكربى املشكلة وفقراءَ. أغنياءَ املواطنني ومصري الدول ومصري الكوكب هذا مصري
للتحديات الدولية واملؤسسات الدول استجابة ورسعة جودة مدى أْي االستجابة؛ رسعة
الدولية واملؤسسات الدول تستجب لم ذلك، ومع والالنهائية. األبعاد واملتعددة املعقدة
ُمقِنَعة أو واضحة أو فورية تبدو ال العاملي االحرتار تهديدات أن بسبب فاعل؛ نحو عىل
لتربير الجدل تأطري أعادوا واملشككني املنكرين وألن املكلفة، التهديدات من غريها مثل
سنفشل أو سننجح كنَّا إن ستحدد أمور ثالثة توجد أنه ويبدو إجراء. اتخاذ عن التقاعس
عدم (٣) الثالث. العالم موقف (٢) الصني. سياسات (١) السياساتية: استجاباتنا يف
الواليات يف قوية لسياسات والكونجرس العام الرأي تأييد عىل الحصول عىل القدرة

التالية. األجزاء يف سنتناولها التي املوضوعات هي وهذه املتحدة.

الصني مشكلة (4)

القرن هذا أوائل يف الجديدة الطاقة تكنولوجيا مجال يف بكثافة االستثمار الصني بدأت
رسيًعا التقدُّم عىل القوي الرتكيز مع ،٢٠٠٦ عام يف جهودها ضاعفت ثم الجديد،
مليار ١٠٠ نحو إنفاق يف الصني بدأت الرياح. وطاقة الشمسية الطاقة تكنولوجيا يف
وهذا العسكرية، ميزانيتها يساوي ما وهو الخرضاء، التكنولوجيا عىل سنويٍّا دوالر
يف األسبقية ُفَرص اغتنام الصني عىل «يجب بأنه جينتاو هو الرئيس تعليمات يعكس
التحفيز تدابري من حزمتها واستهدفت العاملية.»33 الطاقة ثورة من الجديدة الجولة
من الطاقة توليد زيادة إىل تهدف أنها كما الخرضاء، التكنولوجيا عىل ٪٣٨ إنفاق
الصني لحماية ونظًرا .٢٠٢٠ عام بحلول كبرية زيادًة الرياح وطاقة الشمسية الطاقة
الهندسة خريجي من الهائل والَعدد الرخيصة، للعمالة وتوفريها الجديدة، للصناعات
بكثافة االستثمار إىل االنتقال فإن املنغلقة؛ املحلية وسوقها جامعاتها، من يتدفق الذي
عوائد كسب وربما التصدير، أسواق عىل بالهيمنة يَِعد املتجددة الطاقة تكنولوجيات يف

ومتنامية.34 ضخمة
التدريب ذوي األفراد من الكثري تتضمن التي — الصينية القيادة أن الواضح من
يف اسرتاتيجيتها كانت ذلك مع ولكن الجد، محمل عىل العاملي االحرتار تأخذ — الفني
االنبعاثات، من للحد قانونًا امللزمة الزمنية والجداول األهداف قبول رْفَض هي كوبنهاجن
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األخرى. الدول من الزمنية والجداول األهداف هذه عىل املوافقَة أيًضا منعت إنها بل
مركنتيلية بتوجهات الرسيع النمو عىل املركزة الداخلية، الصني اسرتاتيجية أن ويبدو
ا عمَّ نسأل أن إذْن املناسب ومن الدويل. التعاون نحو ميول أيِّ عىل بظاللها تُلِقي قوية،
اهتماًما يُوِيل بحيث الصيني؛ السلوك لتغيري — يشء أيُّ يوجد كان إذا — عمله يمكن

فحسب.35 التنافسية امليزة إىل وليس األطراف، لجميع املفيدة التعاون نتائج إىل أكرب
إذا الصني ضعف نقاط هي ما أوًال نسأل أن هو املوضوع هذا إىل املداخل أحد
الداخلية البيئيَة التهديداِت يكون ربما النقاط هذه أهمُّ الحايل. مسارها يف استمرت ما
تشهد املناخ. تغري إىل الحفري الوقود حرق زيادة تؤدي عندما ستَتَفاَقم التي للصني
شأنه من تغيري وهو الحرضية، املناطق إىل الريف من للسكان حادًة انتقاٍل حركَة الصني
ألمن املصاحبة واملشاكل األجنبية النفط إمدادات عىل واالعتماد الطاقة عىل الطلب يزيد أن
الفيضانات من ومزيًجا للرتبة وتآكًال للهواء تلوثًا يروا أن املتوقع من يكون وقد الطاقة،
. التغريُّ يف األمطار هطول أنماط تبدأ عندما أخرى؛ مناطق يف والجفاف املناطق بعض يف
والعالجية، الصحية النفقات يف كبريًة زياداٍت تقدير أقل عىل األحداث هذه وستتطلب
االستقرار.36 وعدم الداخلية املعارضة مستويات ارتفاَع املطاف نهاية يف تسبِّب وربما

وأسواق موارد إىل تحتاج فإنها العالم، يف ناشئة قوة الصني كانت ملَّا ذلك، عىل عالوة
من تترصف أنها للعالم بدا ما إذا االثنتني عىل الحصول يف صعوبًة تجد وربما خارجية،
يف املتاحة الفرص من كثريًا الصني تستفيد العاملي. بالرأي اهتمام أدنى دون واحد جانب
رشكاؤها يستِفْد لم إذا االنهيار يف يبدأ أن يمكن النظام ولكن مفتوح، دويل تجاري نظام
اإلجراءات يف املتمثلة املقاومة بوادر بالفعل يرى أن للمرء ويمكن أيًضا، التجاريون
عىل جمركية رسوم لفرض وفرنسا املتحدة الواليات من كلٌّ اتخذتها التي الترشيعية
الشعبية واملطالبة االنبعاثات، بخفض امللِزمة التعهدات تقبل ال التي البلدان صادرات
ذلك، عىل عالوة ظلًما. الوظائف «رسقة» بسبب الصني ضد شدًة أكثر إجراءات باتخاذ
بثمن مواردها عىل تستويل الصني أن من النامية البلدان بعض يف متزايدة شكاوى توجد
وهي األصليني؛ البالد عمال عىل االعتماد من بدًال الصينيني املوظفني وتجلب ا، جدٍّ بخس
ربما الذاتية املصلحة عىل الالزم من أكثَر الضيَِّق الرتكيَز أن عىل أيًضا تحذيرية عالمات

للذات. إفشال إىل ل يتحوَّ
فلم مواقفها؛ يف النظر إعادة مصلحتها من بأنه االقتناع إىل الصينية القيادة تحتاج
وجه عىل والسبب العالم؛ بقية عن بمعزل سياساتها وْضع برفاهية تتمتع الصني تَُعِد
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والسياسية االقتصادية النظم عرب إجراءاتها آثار وتظهر ا، جدٍّ قوية أنها هو التحديد
أرضاًرا الرفُض أَْلَحَق سلوكها، عىل قيود قبول كوبنهاجن يف رفضت فعندما الدولية؛
الصني سلوك بسبب آَخر خالف ونشأ النامي.37 العالم يف املزعومني بحلفائها بَاِلغة
عن يزيد ضخًما رصيًدا وتجميعها مصطنع نحٍو عىل رخيصة عملة عىل الحفاظ حيال
للحصول العقود من العديد توقيع من الرغم عىل العملة، احتياطيات من دوالر تريليونَْي
عىل للحفاظ فعَلْت بما الصني قيام وخالل النامية. البلدان من الطبيعية املوارد عىل
ولكن املعيشة، مستويات بارتفاع شعبها رغبات تلبي فإنها للغاية، مرتفعة نمو معدالت
املستوى عىل أفضل أصبحوا مواطنني من املتزايدة الداخلية املعارضة تشجيع حساب عىل
القيادة اقتناع من بد ال باختصار، السيايس. الصعيد عىل متطلباتهم وزادت التعليمي
العداء متزايد دويل مجتمع مواجهة تجنُّب أجل من للتغيري تحتاج سياساتها بأن الصينية

السخط. متزايدي ومواطنني
«صفقة لقبول مستعدة القريب املستقبل يف تصبح ربما الصني أن يف األمل يكمن
يجب الصفقة، تتم ولكي املحتملة.38 للصفقة املقرتحة البنود بعض ُطِرحت وقد كربى»،
انبعاثات من للحدِّ قانونًا ُملزمة زمنية وجداول أهداف قبول عىل الصني توافق أن
الصني التزامات تنفيذ وسيلزم للمراقبة. الخطوات هذه تخضع وأن الدفيئة، غازات
يف حدة أكثر تخفيضات فرض قبل — مثًال سنوات خمس — نسبيٍّا قصرية فرتة خالل
تمتد زمنية فرتة مدى عىل االمتثال عدم عىل عقوبات فرض كذلك وسيلزم االنبعاثات،
عدم الصني تضمن أن يمكن الرشوط، هذه قبول مقابل ويف فحسب. سنة ٢٠ إىل ١٠ من
الجديدة والتطورات األبحاث مشاركة وتضمن صادراتها، عىل تعسفية قيود أيِّ فرض
ملعاملة خاصة رشوط وضع كذلك وتضمن بعدل، التكاليف توزيع مع الطاقة تقنيات يف
تحقيق إىل جديدة تكنولوجيا ابتكر بلد أيِّ سعي وعدم األخرى، النامية للبُْلدان منصفة
الدويل للبنك املالية األمور ترك ويمكن التنافسية. امليزة هذه من االحتكار من مكاسب
اتباًعا — الكربون» آثار من التخفيف «صندوق باسم صندوق إنشاء يمكن أو ملراقبتها،
الكربون منخفضة تكنولوجيات العتماد التصاعدية التكاليف لتمويل — جاالجر لفكرة

النامية. والبلدان الصني يف
زيادة ع توقُّ إىل تستند كانت سواء الصفقة؟ هذه بمثل الصينية القيادة ستقبل ملاذا
التطورات عن أو للدخل، باطراد املتكافئ غري التوزيع عن الناشئة الداخلية املعارضة
القومية الفعل ردود أو التجارية الحروب أو الركود اشتداد مثل املواتية غري الخارجية
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ألوانها. سابقٌة االنفجار وشك عىل الصني «فقاعة» بأن التوقعات فإن الثالث؛ العالم يف
فريدمان توماس كتب املقبلة. سنوات ٥–١٠ ال فرتة يف معقولة تصبح ربما ذلك، ومع
خططت التي القيادة إن الحقيقية.»39 مشاكلها معالجة عىل تركز سياسية «فئة عن
من هجني نظام إىل الشيوعية من االنتقال قادت والتي املحلية، الكربى» «صفقتها بنجاح
العاملي، االقتصاد نحو الدقيقة للسيطرة الخاضع واالنفتاح املحكمة السياسية السيطرة
لتأخذ سياساتها تعديل بدء رضورة لرؤية الكفاية فيه بما النظر بعيدة تكون أن ينبغي
تلك بقاء تهدِّد ربما التي الشعبوية الفعل ردود وتفادي القيادية، مسئولياتها االعتبار يف

املحلية. الصفقة
الجديدة بمكانتها وباالعرتاف محرتمة بمعاملة تحظى بأن أيًضا الصني وتهتم
املتزايد الدويل اإلجماع تحدي يف لالستمرار ويمكن لها. املناسب املؤسيس اإلطار وتوفري
يضاف أن ينبغي وأخريًا، املكانة. هذه تقويض أو تهديد يف يبدأ أن العاملي االحرتار حول
التي محتمل، بشكل املتداخلة املتبادلة املصالح نطاقات بعُض أيًضا توجد أنه ذلك إىل
الواليات تركيَز النطاقات هذه أحد يشمل وربما جاذبيًة، أكثر الصفقة تجعل أن يمكن
ويجب الضخم. لإلنتاج النسبية امليزة عىل الصني وتركيز والتمويل، البحث عىل املتحدة
الصني منع وكيفية السياق هذا يف ترتيب أيِّ فوائد تقاُسم كيفية بحرصحول التفاوض

الجديدة. التكنولوجيا عىل بأنانية االستئثار من
املؤقت الجواب إيجاد يمكن الصني؟ مع ثمارها املفاوضات هذه مثل ستؤتي هل
أمر «هذا الفرنسية: الثورة تقييم منه طلب سؤاٍل عىل الشهرية الي أون تشو إجابة يف

ألوانه.» سابق

الثالث العالم معضالت (5)

واأليديولوجية، السياسية والتوجهات واملوارد التنمية مستويات االختالفيف من الرغم عىل
العرشين القرن منتصف سنوات منذ حاولت والضعيفة الفقرية النامية البلدان فإن
أن عىل وأرصت املتقدمة)، (الدول األول العالم دول أمام مواقفها يف الوحدة عىل الحفاَظ
املجحفة التجارية الرشوط بسبب تفاقمت التي االستعمار تركة هي الثالث العالم مشاكل
كما املتقدمة؛ البلدان أسواق إىل العادل الوصول إتاحة وعدم الطبيعية، املوارد لصادرات
رشوط دون تكون أن ل تفضِّ وكانت الخارجية، املساعدات من متزايدة بكميات طالبت
من الحالية املستويات عن مسئولة ليست أنها رأت أنها كما واملساءلة. الشفافية مثل
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عرب برسعة للنمو جهودها عىل قيود أيَّ تقبل أن ينبغي فال الدفيئة، غازات انبعاثات
املتقدمة. للدول بالنسبة نجح الذي نفسه الكربون الكثيف النموذج

مطالب زادت إذ كوبنهاجن؛ يف كثريًا تغريَّ أنه يبدو يشء ال سطحي، مستًوى عىل
املستويات بسبب املتقدمة البلدان عىل باللوم وأُلقي كبري، حدٍّ إىل الخارجية املساعدات
آَخر، مستًوى عىل ولكن، ذلك. عن التعويضات وُطِلبت الدفيئة، غازات النبعاثات الحالية
يف الوحدة كانت حنِي ففي الثالث؛ العالم وحدة تحدَّْت التي املهمة األمور بعض ت تغريَّ
الدول فإن سابًقا، أرشنا فكما كذلك؛ تكن لم الحقيقية الوحدة فإن موجودة، الخطابات
والربازيل الهند مثل الصاعدة»، و«القوى الالتينية وأمريكا األفريقية والدول الجزرية
والتي الخاصة، املبارشة مصالحها لتحقيق تسعى كانت أفريقيا، وجنوب وإندونيسيا
تنطوي اليأس إىل أقرب جوٌّ يوجد كان بالرضورة. بعض مع متوافًقا بعضها يكن لم
للموارد. مرشوطة وغري وفورية ضخمة بتحويالت النامية الدول مطالب بعض عليه
لم الدول، من ل مفضَّ قليل عدد باستثناء ولكن مفيدة، املايض يف املساعدات كانت
من كبري جزء يضيع عندما سيما ال كبري، فارق لصنع كافية بكميات املساعدات تُمنَح
يف ذلك، مع املفرطة.40 العسكرية والنفقات الكفاءة وعدم الفساد بسبب املساعدات
التي التحديات بضخامة االضطالع يف الفقرية البلدان بعُض اآلن فيه تبدأ الذي الوقت
القارصة التحتية والبنية التنمية وفشل البيئي التدهور عن الناتجة بالفعل، تواجهها
السوء مدى حيال شعور ينمو أنه يبدو الكافية؛ غري الفنية والخربة املوجودة غري أو
قد الحاكمة النخب بعُض حتى أنه هذا يعني وربما الظروف،41 إليه تصل ربما الذي
االحرتار مع للتكيف إجراءاتها كانت إذا بشدٍة تتورط سوف أيًضا أنها أخريًا أدركت
لظرف للتخطيط أكرب بجدية تتحرك قد فإنها كذلك، األمر كان وإذا كافية. غري العاملي
األسباب كانت أيٍّا وأخريًا، قوية. أداء بمعايري مرتبطة مساعدات ستقبل عندما مستقبيل
البلداُن م تقدِّ ألْن تحتاج اآلن املتقدمة البلدان فإن املايض، يف الخارجية للمساعدات املربِّرة
الواقع يف نحن املستقبل. يف الدفيئة غازات انبعاثات خفض يف كبرية مساهمًة النامية
أن تعني قد املشكلة هذه العاملية، املشاعات بسبب كالسيكية مشكلة يف مًعا مرتبطون

وممكنة. رضورية ستكون الخارجية املساعدات يف الكبرية الزيادات
اآلن الثالث العالم مع التفاق التوصل احتمالية زيادة إىل التغيريات هذه تشري هل
التخيل أجل من النامية البلدان عىل التأثري يمكننا هل قبُل؟ من األمر عليه كان مما أكثر
لحماية به القيام عليها يتعني ما عىل الرتكيز وإعادة القديمة، بالضغائن َهَوِسها عن
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الثالث العالم داخل االنقسامات تشري العاملية؟ الحرارة درجات ارتفاعات من نفسها
املوقف تجاوز إىل بالحاجة تشعر النامية البلدان بعض أن إىل كوبنهاجن يف ظهرت التي
عىل تكون وربما برسعة، املساعدة إىل بحاجة فهي والسبعني؛ السبع ملجموعة التقليدي
تنفيذ لبدء املعروضة املساعدات كانت أيٍّا املساعدات، عىل الرشوط بعض لقبول استعداد
خطط لوضع الفنية املساعدة من كلٌّ الدول لهذه يُقدَّم أن وينبغي الفاعلة. السياسات
املتحدة الواليات عىل ويجب الخطط، هذه تنفيذ يف للبدء املرشوطة واملساعدات للسياسات
أليِّ مطروحة املماثلة العروض أن توضيح املختلفة اإلغاثة ومنظمات األوروبي واالتحاد
املساعدات ي متلقِّ من مغلق ناٍد إنشاء ليس ذلك من الهدف وأن املساعدة، يطلب بلد
االعتبار، يف ووضعها الثالث العالم كتلة داخل املوجودة بالخالفات اإلقرار بل لني، املفضَّ
فإذا بذلك. للقيام الحاجة يدركون الذين أولئك مع الفور عىل التعاون بدء املنطقي ومن
فقًرا، األكثر البلدان من الكثري ِقبَل من الجد محمل عىل ومأخوذًا متاًحا الخيار هذا كان

تعاونًا. أكثر األخرى الناشئة والقوى الصني جعل يف يتسبَّب أن أيًضا يمكن فإنه
التحرك تخىش األصغر النامية البلدان من كثريًا بأن نعرتف أن يجب ذلك، إىل إضافًة
أنه حني يف ولكن أفريقيا، وجنوب وإندونيسيا والربازيل والهند الصني من دعٍم دون
تحقيق عىل األول املقام يف تركِّز األكرب القوى هذه فإن أهدافها، يف التداخل بعض يوجد
التي السياساتية واملواقف والسبعني. السبع مجموعة مصالح وليس الوطنية، مصالحها
الدول هذه َعقدت إذ ذلك؛ ح توضِّ والربازيل والهند الصني ِقبَل من كوبنهاجن يف اتُِّخذت
السبع مجموعة مع تشاوٍر دون األوروبي واالتحاد املتحدة الواليات مع خاصة صفقات
وينبغي الخاصة. والسبعني السبع مجموعة لشواغل اهتماًما توِل لم أنها كما والسبعني،
عن البحث فقًرا واألكثر األصغر للدول بالنسبة املعقول من أنه توضيح الهدف يكون أن
مصالحها بتحقيق للصني السماح من بدًال مصالحها، تعزز أو تحمي جديدة خيارات

النامية. البلدان بمصالح ظاهريٍّ التزاٍم وراء الخاصة
متعدد نهًجا يتطلب سوف واألفقر األصغر النامية للبلدان عرض أيَّ أن املفهوم من
ملزمة التزامات بتنفيذ تسمح حالة يف ليست البلدان هذه معظم ألن وذلك املراحل؛
يف قصوى أهمية ذات مسألة ليس فالتوقيت ذلك، ومع الوقت. هذا يف قوية أو قانونًا
عقد يمر وربما الكبرية، التلوث مصادر من ليست اآلن» «حتى ألنها البلدان؛ هذه حالة
يف مطلوب هو ما أما كبرية. العاملي االحرتار يف مساهماتها تصبح أن قبل الزمن من
لبدء الكايف الخاص االستثمار أو الخارجية املساعدات أو الفنية املساعدة فهو الوقت هذا
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«للمسئوليات القياسية املتحدة األمم صياغة مع يتناسب هذا التكيف. سياسات تنفيذ
سوف أنها يعني هذا كاو، جينج أشار وكما النامية. للبلدان تباينها» برغم املشرتكة
كاو اقرتح كما فحسب.42 تدريجيٍّا ولكن االنبعاثات لخفض إضافية مسئوليات تتحمل
تسهيل شأنها من الدفيئة، غازات انبعاثات من والدولة الفرد مسئولية لتقييم صيغًة

البلدان. هذه ملساعدة املناسبة الالزم التمويل حصص حول املانحني بني االتفاق
٣–٥ ال السنوات يف كبرية مساعدة عىل األرجح عىل النامية البلدان بعض ستحصل
يكفي ما ولكن تستحقه، أنها تعتقد ما ليس وبالتأكيد تحتاجه ما بقدر ليس القادمة،
عىل اآلخر البعض وسيحصل البيئية. التهديدات وأقرب أسوأ من نفسها حماية يف للبدء
البيئة هذه يف املزيد ع وتوقُّ الفاشلة. الدول قائمة إىل تضاف ربما إنها حتى بل ا، جدٍّ قليل
املرشوعة االستخدامات من الكثري بسبب حكيًما وال معقوًال ليس واالقتصادية السياسية
املساعدات. يف الضخمة الزيادة ملطالب القوية السياسية واملقاومة املوارد، لهذه األخرى
وإما للتحذيرات وتلتفت العالمات سرتى التي النامية البلدان عدد ازدياد يف األمل ويتمثل
حتى الرباجماتيني التحسينية مبدأ أنصار من تصبح أو بديلة نمو اسرتاتيجيات تضع

ممكنة. األكرب املساعدات فيه تصبح الذي الوقت يحني

االستقطاب سياسة (6)

قانون ملرشوع القائمة بالرشوط كوبنهاجن يف بشدة مقيًدا أوباما الرئيس كان
الشيوخ، مجلس من كريي-بوكرس قانون ومرشوع النواب مجلس من واكسمان-ماركي
تقييدهما يف أضعَف كالهما القانونني مرشوعا كان اآلن. حتى بهما العمل يتم لم اللذين
ال ذلك، عىل وعالوة بالفعل. التنفيذ قيد أوروبية خطط عدة من الدفيئة غازات النبعاثات
ناخبيه، أمام الالزم من أكثر يندفع أن يمكن ديمقراطي نظام ظل سيايسيف زعيم يوجد
تحذيرات تمثِّل جرييس ونيو وماساشوستس فرجينيا يف األخرية االنتخابية والنتائج
عىل ا وردٍّ البيئية. القضايا يف للمناورة أوباما إلدارة املتاحة املساحة من تحدُّ واضحة
أكثر حزمة إىل أنظارهما «بتحويل وكريي جراهام الشيوخ مجلس عضوا قام ذلك،
من االنبعاثات وتداول لتحديد فاعلة خطة أيِّ دون والطاقة»، املناخ تدابري من تواضًعا

الكربون.43 النبعاثات سعر وضع أجل
كوبنهاجن مؤتمر من شهرين قبل َظَهر — لألبحاث بيو ملركز استطالٌع أيًضا قدم
االحرتار حيال القوية الحكومية للسياسات املتحدة الواليات يف املحدود الدعم عىل أدلًة —
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العاملي االحرتار عىل دامغة أدلة بوجود االعتقاد يف عامٌّ انخفاض هناك وكان العاملي.44
بني حدة أكثر تراجع مع العام) نفس من أكتوبر يف ٪٥٣ إىل ٢٠٠٨ أبريل يف ٪٧٥ (من
.٢٠٠٩ عام يف ٪٣٥ إىل ٢٠٠٨ عام يف ٪٤٩ إىل ٢٠٠٧ عام يف ٪٦٢ من الجمهوريني
األنشطة إىل العاملي االحرتاَر االستطالع يف املشاركني من فقط ٪٣٦ عزا ذلك، إىل وإضافة
تراجع ولكن خاص، نحو عىل الجمهوريني بني موجوًدا الحاد االنخفاض كان البرشية.
الجمهوريني من فقط ٪١٤ رأى إذ كبرية؛ بدرجة يكن لم وإن الديمقراطيني، تأييد أيًضا
الديمقراطيني. من ٪٤٩ مقابل يف خطرية مشكلًة العاملي االحرتاَر االستطالُع شملهم الذين
واملستقلني، الجمهوريني أولويات قائمة عىل األدنى العاملي االحرتار كان ٢٠٠٩ يناير ويف
وكان للديمقراطيني، بالنسبة مشكلة عرشين بني من عرشة السادسة املرتبة يف وحلَّ
جدية شواغل وجود عن فضًال الكربى، االقتصادية االضطرابات وقت يف بالطبع هذا
صعوبة مدى إىل يشري لكنه الصحية، الرعاية نظام وإصالح وأفغانستان العراق حيال
من نوع أيِّ خْلق أو العاملي، االحرتار تهديدات نحو الجادة لالستجابات قوي دعم خلق

للتحرك. السياسيني القادة عىل الشعب من الضغط
االنخفاض سبب عىل بعضالضوء إللقاء لألبحاث45 بيو مركز من الحق تقرير سعى
ولكن أساسيٍّا، سببًا االقتصاد حالة كانت العاملي. االحرتار ألدلة العام التصديق يف الحاد
عادي، غري نحو عىل البارد الصيف منها: أخرى؛ عوامل لعدة أيًضا بيو تقرير أشار
من مزيد إىل وتؤدي األسعار ستزيد االنبعاثات من للحد املبذولة الجهود أن من والخوف
الشهرية. اإلذاعية والربامج مشاهدة األعىل التلفزيونية األخبار وتأثري الوظائف، فقدان
— بيو تقرير به استشهد — ٢٠٠٩ مارس يف جالوب ملؤسسة بيئي رأي استطالع ل تَوصَّ
كان تماًما، متقلبة كانت اآلراء أن من الرغم عىل باختصار، جوهرها. يف مماثلة نتائج إىل
يصبح سوف أو كان أنه كثريون واعتقد العاملي، لالحرتار مدركني األشخاص من كثري
األخرى؛ القضايا جميع لتجاوز يكفي بما جليَّة مشكلة يكن لم ولكنه خطرية، مشكلة
املرجح وكان عقود، عدة بعد إال العاملي االحرتار آثار أسوأ تحدث أن املتوقع من يبدو فال
عنا.46 والبعيدين الفقراء أِي «اآلخرين»؛ عىل الفورية الوخيمة العواقب تقع أن أكثر
نحو عىل املدى بعيدة تبدو تزال ال بمشكلة محدود اهتمام لديهم الذين األشخاص إن
املريحة النظر وجهات تغيري يف للتفكري أو للعمل يهبُّوا أن املتوقع من ليس أسايس؛
األفق. يف تلوح كارثة من تحذيرات أو العلمية الدراسات من املزيد خالل من والتقليدية
انتخابات، كل مع والكونجرس اإلدارات شكل تعديل يمكن أنه بما ذلك، عىل عالوة
االمتثال عدم احتماالت أن — تماًما معقول نحو عىل — يخشون املصلحة أصحاب فإن
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هذه تنشأ أن ويمكن الرشوط. حول التفاوض إلعادة مطالب ستظهر وأنه ستزيد،
وعندما املنتخبني، واملمثلني الحكومة يف الثقة كثريًا تنخفض عندما خصوًصا املخاوف
الكونجرس، يف الحايل االستقطاب مدى ولتقييم بشدة. والناخبون األحزاب تُستقطب
ستينيات منذ الفعلية أو املهددة العراقيل ظهور سنكلري باربرا السياسة عاملة وثَّقت
القرن ستينيات يف الرئيسية الترشيعات من ٪٨ يف اإلجراءات هذه أثَّرت العرشين: القرن
السيطرة الديمقراطيني تويل بعد و٧٠٪ العرشين، القرن ثمانينيات يف و٢٧٪ العرشين،
الحقوق كلية يف أستاذ وهو — سانستني كاس وقدم 47.٢٠٠٦ عام يف الكونجرس عىل
تحليل خالل فمن االنتقائي؛ االستقطاب حدوث كيفية عىل آخر مثاًال — هارفارد بجامعة
للنظر يميل الجداالت من جدل يف طرف كل أن اكتشف اإللكرتونية املواقع من كبري عدد
كل فأنصار ثَم ومن مماثلة؛ نظر وجهة تتبنى التي األخرى املواضع إىل كبري بشكل
نفسها النظر وجهة أنصار مع التواصل بعد تطرًفا أكثر يصبحون واحدة نظر وجهة
الجماعي االستقطاب تكون لذلك الرئيسية والنتيجة سواهم؛ دون معهم أو رئييس بشكل
أن يبدو وهكذا وأصعب.48 أصعب لألطراف وسط لحلول ذلك بعد التوصل ويصبح
األشخاص عن املستخدمون فيبحث التحيزات؛ يرسخ النطاق الواسع اإلنرتنت استخدام
أيًضا ولكن تلك، النظر وجهة ترسيخ عىل يعمل ما نفسها؛ النظر وجهة لديهم الذين

جموًدا. وأكثر تطرًفا أكثر املوقف يجعل
فعىل العاملي. االحرتار مفاوضات يف التعزيز من النمط هذا عىل وفرية أدلة توجد
«أكرب بأنه العاملي االحرتار وصف الذي أوكالهوما، من إنهوف السيناتور املثال، سبيل
من صغرية بمجموعة فقط استشهد اإلطالق»، عىل األمريكي الشعب فيها وقع خدعة
األدلة من كبرية مجموعة تماًما وتجاَهَل نظره، وجهة يؤيدون الذين املنارصين أو العلماء
واالستقطاب االنتقائي اإلدراك من النوع لهذا األول والضحية تدحضها.49 التي العلمية
اآلخر الطرَف طرٍف كلُّ يتجاهل إذ الجارية؛ الوقائع حول املوضوعي النقاش هو الشديد
لتحدي رضورًة يرى وال الجهل، أو للجشع املعارضة املواقف ويعزو منه، يسخر أو
فحسب مقترصة الفاعلة السياسات وضع حول السياسية القيود وليست الخاصة. قناعاته
رغبة عدَم مؤخًرا إنجلرتا يف شهرية سياسية صحفيَّة هاجمت فقد املتحدة؛ الواليات عىل
انتقدت وكذلك البيئي، األعمال جدول يف قدًما للميض سياسية بمخاطر للقيام القيادة
أيًضا وأشارت العاملي، االحرتار وجود إلنكارهم الربيطانية الصحافة من أطراف بعض
أوضحت املقبلة العامة االنتخابات يف املحافظني املرشحني حول االقرتاع بيانات أن إىل

الخارجية.50 املساعدات وتخفيض والبيئة الطاقة حيال أقل تحرًكا أرادوا أنهم
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بمجال تضطلع قوية سياسية قيادة وجود يصبح لن العصيبة الظروف هذه ويف
من فاعلة بسياسات وطالب التغري يف العام الرأي بدأ إذا إال ممكنًا، والبيئة الطاقة
األخرى. الدول يف املختصة السلطات ومن املتحدة الواليات يف والرئيس الكونجرس
الضغوط غياَب هي بالتحرك لدينا السياسيني القادة إقناع يف املفقودة الحلقة وكانت
يكون أن يمكن السلطة يف استمرارهم أن بإمكانية الوعي أو املستوى التصاعدية الفاعلة
إجراء.51 أيِّ اتخاذ عدم بمخاطر بيِّنة عىل أصبح الذي املترضر الجمهور ِقبَل من ًدا مهدَّ
بوضوح مرتبطة كارثة وقوع دون حتى الضغوط، هذه مثل خْلق املمكن من هل
تأطري إعادة استطعنا إذا فقط باإليجاب السؤال هذا عىل اإلجابة يمكن العاملي؟ باالحرتار
واألمن العمل بفرص ربطه مجرد من فاعلية أكثر نحو عىل العاملي االحرتار حول النقاش
أيِّ يف للبحث بحاجة ولكننا الحيوية، املسائل من بالتأكيد األخريتان املسألتان القومي.
العاملي، االحرتار ملواجهة قوية إلجراءات الدعم ضعف سبب فهم أجل من آخر مكان

بسهولة. املناقضة القوية األدلة تجاهل إمكانية يف والسبب
وسلوك القرار صنع عملية يف تؤثر لكي تأطري إعادة إىل املسائل هذه تحتاج
خطوة فريدمان توماس خطا وقد والتفكري. العواطف عىل التأثري طريق عن الناخبني
واستمرار العاملي االحرتار بمخاطر الجمهور لتنبيه جهوده خالل من االتجاه هذا يف
به يؤمن أن ينبغي عما وتساءل املستبدين، الحكام من البرتول مصدِّري عىل االعتماد
أن يجب الرأي هذا مثل يحمل شخًصا بأن ويجيب موقفهم. لتربير واملشككون املنكرون
وبأنه ،٢٠٥٠ عام بحلول نسمة مليار ٢٫٥ بمقدار يزيد لن السكان عدد بأن كذلك يؤمن
أن يُحتمل الذين النفط مصدِّري عىل معتمدة تظل أن املتحدة للواليات بالنسبة املفيد من
ألنماط الوصول إىل يسَعوا لن العالم يف الفقراء وبأن مستقرين، غري أو عدائيني يصبحوا
مفيدة وسيلة هذا ويمثِّل طويلة.52 عقود منذ املتقدم العالم يف بها نتمتع التي الحياة
ال ولكنه واملشككني، املنكرين مجموعة تحليل يف الضعف نقاط بعض عىل الضوء إللقاء
الشديدة مقاومتهم يف والسبب تلك النظر بوجهات إيمانهم سبب عن يكفي ما يخربنا

لتغيريها.
والعاطفة العقل من كلٍّ تأثري عىل نركز أن فعلينا األسئلة، هذه عىل اإلجابة أردنا إذا
املحافظة أنصار بني بحدة الجدل تدهور فقد السيايس؛ والسلوك القرار صنع عىل
يسعى وال لآلخر أحدهما يستمع ال األحيان من كثري يف إنه إذ واملشككني؛ البيئة عىل
ومصالح قيم اكتشاف يف والبدء الجدار هذا كرس للمرء يمكن كيف اآلخر. موقف لفهم
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الطرفني؟ لدى والواقعية املقبولة الوسط الحلول بعض بظهور للسماح كافية مشرتكة
لرشح يتطرق الذي السيايس، النفس علم مجال من اإلجابة من جزء استخالص يمكن
إعادة أو املتباينة النظر وجهات يف النظر رفض تربير نظر وجهة أيِّ ألنصار يمكن كيف
طرق إىل تشري ربما إليها َل توصَّ التي النتائج ودراسة الخاصة. نظرهم وجهات يف النظر

فاعليًة. أكثر نحو عىل العاملي االحرتار حول الجدل تأطري إلعادة
مواجهة عند وأنه عاطفي»، مخ هو السيايس «املخ أن إىل ويستني53 درو أشار
«يربروا» أن املتوقع من سيايس معتقد أيِّ أنصار فإن متوافقة، غري أو مهددة معلومات
جميًعا أننا عىل وويستني لرير ويؤكد عاطفيٍّا. إليها املنحازين االستنتاجات إىل الوصول
فهم عىل تساعدنا ألنها الحايل؛ السياق يف حيوية النقطة وهذه مربِّرون.54 الواقع يف
يميلون «الناخبني إن إذ بالرضورة؛ التحيُّز تقلل ال اإلضافية املعلومات أن يف السبب
أن ينبغي فال بالفعل.»55 به يؤمنون ما تؤكد التي الحقائق تلك استيعاب إىل فحسب
الراسخة، املعتقدات مع تتعارض الجديدة املعلومات كانت إذا إال املعريف التنافر يحدث

للتجاهل. تعرضت أو الجديدة املعلومات من ُسِخر إذا وليس
فحسب، به نشعر فيما تؤثر ال العواطف أن إىل وزمالؤه ماركوس جورج أشار
العواطُف تُبعد أن يمكن نفعله.»56 وما فيه نفكر وما تفكرينا طريقة يف أيًضا «ولكن
جديدة طرق أو جديدة سياسات نحو ههم وتوجِّ املعتادة االستجابات عن بعيًدا األشخاَص
إذا العالية القلق مستويات خالل من فاعليًة أكثر بشكل املشاعر هذه وتتحفز للتفكري،
وإذا متاحة؛ املأزق من الخروج وسيلة أن أو ممكن، ن التحسُّ بأنَّ بشعوٍر مصحوبة كانت
أنماط إىل يؤديان أو اآلراء ان يغريِّ ال والنقاش الجدل فإن منخفًضا، القلق مستوى كان
يتبنَّاها التي الرواية ألن سياقنا؛ يف حيوي أمر هذا أخرى، مرة السلوك.57 من جديدة
يف واملكلفة الكبرية التغيريات أن إىل ولإلشارة القلق لتقليل مة مصمَّ واملشككون املنكرون

رضورية. غريُ السلوك
يقاومون وأنهم معتقداتهم، تربير يف خرباء الناس أن عىل الكثرية األدلة إىل بالنظر
حول الجدل صياغة إلعادة يتوفر أمل فأيُّ املتناقضة؛ األدلة مواجهة يف حتى التغيري
واملنكرين املشككني رواية ادَّعت الجانبني؟ كال يف لألغلبية مقنعة بطريقة العاملي االحرتار
وأن تحدث، تغيريات أيِّ مع تدريجيٍّا والتعديل للتكيف الوقت من متََّسع يوجد بأنه
كما شخصية. مصالح عىل تهافت عن تعرب أنها أو محلها غري يف البيئي املجتمع مخاوف
التكاليف سريفع جديد طاقة القتصاد الرسيع ل التحوُّ أن عىل وتكراًرا مراًرا أيًضا أكدت
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تقدير يف املبالغة نحو التوجه ويدعم موضعه غري يف لليقني إدراًكا يولِّد هذا كل كثريًا.
من أكرب األفق يف تلوح املبارشة فالخسائر املستقبل؛ قيمة من والتقليل الفورية املكاسب
من التقليل أو الرواية هذه قوة عىل للتغلب سهلة وصفة توجد وال املحتملة.58 املكاسب
تغيريها يرفضون بأفكاٍر «للمؤمنني يصلح ا جدٍّ وسهل للغاية مريح نظام فهي شأنها؛

خطؤها.» لهم َ تبنيَّ وإن
تحذيًرا َم وقدَّ املتخصصة، السياسية األحكام خطأ قابلية تيتلوك59 فيليب درس
االنتقائي والتبسيط ألوانه السابق اليقنُي اليقني». «خطيئة أسماه ما مخاطِر عن قويٍّا
يشكِّك ال الخرباء. أحكام سوء عن أساًسا مسئوالن أنهما وجد اللذان العامالن هما
حول الجدل يف املذكورة اآلراء من كثريًا لكنَّ علمية، أدلة عىل املعتمدة األحكام يف تيتلوك
يف وقادمة باملوضوع الصلة وثيقَة تيتلوك تحذيراُت وتبدو علمية، ليست العاملي االحرتار
املتنبئني للخرباء الرئيسية الخصائص من واحدة أن إىل أيًضا يشري كما املناسب. الوقت
معتقداتهم يف والتشكيك املختلفة النظر وجهات لتدبُّر استعداَدهم كانت دقًة األكثر

الخاصة. وافرتاضاتهم
املشكالت من قليل عدد يوجد التحريضية، الخطابات من الكثري من الرغم عىل
وينبغي للخالف، املثري غري للتعاون األفق بعض يقدم العاملي االحرتار حول الجدل يف
ويبدآن الجدل طريقة ان يغريِّ قد نهجني نقرتح السياق هذا ويف لصالحنا. استخدامها
القدرات تحسني عىل األول التوجه وسريكز املفيدة. التواصل أنماط بعض توليد يف
الرامية الفورية الجهود أساس يشكل أن يمكن اهتماٍم نطاق وهي التكيف، عىل املحلية
رضورة حول السابقة مناقشتنا مبارشًة يعكس والذي — الثاني والرتكيز التعاون. إىل
اإلنصاف سياق النقاشيف تأطري إعادة محاولة هو — «كليهما» والعقل العواطف مناشدة
لإلنفاق استعداد عىل الحايل الجيل يكون أْن يف السبب لرشح السعي وخالل األجيال. بني
مالحظة يمكن فإنه األول، املقام يف الالحقة األجياُل منها ستستفيد استثمارات عىل
املستقبل أجيال ملساعدة نستثمر نحن األجيال: بني الضمنية املقايضة من نوع وجود
وتصبح املقايضة هذه تفشل وعندما أجلنا. من نفسه اليشء فعلت السابقة األجيال ألن
مهدِّدة تكون وربما بالعمر املرتبطة الضغائن تنشأ القاعدة، هي القصري املدى أنانية

االجتماعي. لالستقرار
عن الناتجة الكوارث من األوىل الرضبة املحيل املستوى يتلقى أن املرجح من أنه مع
االستجابات وتوضح الكايف. االهتمام يتلقَّ لم فإنه مترضر، أكرب ويكون العاملي االحرتار
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عرش الحادي وأحداث كاترينا وإعصار اآلسيوية تسونامي كارثة نحو املتعثرة املحلية
الوطنية القيادات تكون الحاالت: هذه يف ما نمط يوجد خطأ. اإلهمال هذا أن سبتمرب من
سيئًا املحليني املوظفني تدريب ويكون محليٍّا، يجري ملا مدركة وغري ضعيفة عادة
تتعطل ما وعادة مناسبة، إمدادات أو معدات وجود دون استجابة ارتجال عىل ويُجَربون
أن وينبغي كاهلها. عن اللوم بإلقاء كبري حدٍّ إىل املسئولة األجهزة وتنشغل االتصاالت،

يقلِّلها. األقل عىل أو تلك القصور أوُجه بعَض الكايف املسبق التخطيط يعالج
الالزمة الفنية العاملة القوى أو املالية املوارد إىل تفتقر النامية البلدان ألن ونظًرا
املساعدات ألموال األول االستخدام يكون أن فينبغي الضخمة، الكوارث مع للتعامل
للكوارث، الرسيعة لالستجابة وطنية خطط وضع تمويَل هو كوبنهاجن يف بها املوعود
وتوفري املحليني املوظفني وتدريب الخطط هذه وضع يف الفنية املساعدة تضمني وينبغي
للبلدان وبالنسبة اإلخالء. وخطط الطارئة الطبية والخدمات لالتصاالت الكافية املعدات
الوطنية للسلطات ينبغي الالزمة، واملهارات املوارُد بالفعل لديها تتوفر التي املتقدمة،
دون برسعة بالعمل مفوَّضة تكون وأن املسبق، باالستعداد املحلية الحكومات ُمطاَلبة
يف أهميًة أكثر تكون الوطنية السلطات أن حني ويف الوطنية. السلطة توجيهات انتظار
عليها سيتعنيَّ التي هي املحلية السلطات فإن األزمة، بعد وما األزمة قبل ما مراحِل
األكثر األوىل االستجابة فوائد حول عامٌّ اتفاق يوجد أنه وبما األزمة. مرحلة مع التعامل
القدرات تحسني يكون أن ينبغي فإنه نسبيٍّا؛ متواضعة االستعداد تكاليف وألن فاعليًة،
الكوارث من متنوعة مجموعة وجوُد ويعني نسبيٍّا. للجدل مثرٍي غريَ االستجابة عىل املحلية
املهمة مع ومتكيفة َمِرنة تكون أن يجب املستويات جميع عىل املؤسسات أن املحتملة
للتعامل مستعدة تكون أن يجب كما جزئي، نحو عىل فوائض أيًضا تتضمن بل الحالية،

كبرية. عواقب ذات كونها مع الضعيفة الوقوع احتماالت ذات األحداث مع
املشككون به عربَّ الذي اإلطاَر ألن الجدل؛ تأطري إلعادة السابقة املحاوالت فشلت
أنصار وألن الحالية، الجمهور واحتياجات الهتمامات فاعل نحو عىل استجاَب واملنكرون
خوًفا خصومهم بلغة الرد برضورة شعروا العاملي لالحرتار القوية السياساتية االستجابة
يجب ولكن معرفيٍّا، مقنعًة الجديدة الصياغة تكون أن ويجب السياسية. الهزيمة من
وحده فالعقل للمشاعر؛ محرِّكًة تكون أن — السابقة مناقشتنا يف مبنيَّ هو كما — أيًضا
مناشدة إن ننشدها.60 التي للنهاية يوصلنا ال لكنه فحسب، الوسيلة يقدِّم أن يمكن
التي السياسية للقوة النماذج من الكثري ويوجد جديدة، بفكرة ليست والعقل املشاعر
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السياسية الساحة ضجيج وسط ضاع قد الهدف أن ومع العواطف.61 مناشدة عىل تعتمد
االحرتار مشكالت تكون أالَّ يجب فإنه والشعبوية، والجدل باالستقطاب املتسمة الراهنة
هذه عىل التغلُّب يمكنها التي املشرتكة القيم ما بطبيعتها. حزبيًة الطاقة وأمن العاملي

منها؟ التقليل أو االنقسامات
مع بالتعاطف وإحساُسنا املستقبل، أجيال حيال بااللتزام إحساُسنا ضعف لقد
من اتضح كما تماًما ر يُدمَّ لم ولكنه الحالية، ظروفنا بسبب الحاجة أشد يف هم َمن
إىل املشاعر هذه مثل وتحتاج هاييتي. وزلزال آسيا تسونامي لضحايا املساعدات ق تدفُّ
— الجانبني كال من يُطَلب أن ينبغي أوًال: اتجاهني؛ يف وتُعزَّز جديد من تُبَعث أن
مخطئني. يكونون ربما أنهم يتخيَّلوا أن — واملنكرين املشككني من خاصة بصفة ولكن
فإن املناخ، تغري حول التوقعات أسوأ من جزء صحة سوى يتضح لن أنه َفْلنفرتض
يف املوجودون األشخاص يكون ولن العالم، مناطق لبعض كارثية تزال ال قد العواقب
عن — كبرية وعملية أخالقية بتكلفة إال — أنفسهم عزل عىل قادرين ثراءً األكثر العالم
توجد فستظل الحرارة، درجات زيادة توقعات خطأ ثبت لو وحتى اآلثار. أسوأ بعض
الطاقة مجال يف االعتماد من والحد املتجددة الطاقة مجال يف االستثمارات من هائلة فوائد
من فإنه مشكًكا، كنت لو حتى باختصار، املستبدين. الحكام من البرتول مصدِّري عىل
الحد إن محلها. غري يف شكوكك تكون أن إمكانية ضد نفسك ن تؤمِّ أن للغاية املنطقي
يكون أن يمكن كما التأمني، تكاليف دفع أسباب من مهم جزء واملخاوف القلق من
أن ينبغي ال بأننا والحجة والسياسات. اآلراء تغيري إىل الرامية الجهود يف حيويٍّا عنًرصا
أن احتمال عىل للغاية كبري رهان كوضع هي — املشككني بعض بها يحتجُّ كما — نقلق

عنه. يتحدَّثون الذي ما يعرفون ال العالم علماء غالبية
وتعتمد املنكرين، مجموعة مناشدة شكل يف أيًضا النهج لهذا اآلَخر ن املكوِّ يتمثَّل
يف مشرتكة ِقيَم توجد فإنه االختالفات، من الكثري برغم بأنه ينادي رأي عىل املناشدة
للكوارث. االستجابة عىل قدرًة األقل أولئك مع والتعاطف املستقبل أجيال حيال التزامنا
بغض لهم؟ للعيش صالح كوكب ترك أجل من حسن جهد ببذل املقبلة لألجيال نَدين أََال
التي املدى القصرية االنتخابية املكاسب تقديرات أو للمرء السياسية املعتقدات عن النظر
أخرى، نطاقات يف الحزبية املعارك خوض منطقيًة األكثر من أليس موجودة، تكون ربما
السياسية السلطة تُستخَدم أن يجب وأحفادنا؟ أبنائنا حيال اآلن مشرتك التزام وتقديم
أحفادك أن فكرة مع مرتاًحا تعيش هل الحزبية. املنفعة مجرد من أكثر سامية ألهداف
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مثل ومزدهرة كاملة حياة للعيش لهم فرصة توفري عىل قدرتك بعدم يتذكرونك ربما
أنت هل ُمخطئًا؟ كونك احتمال ضد لهم تأمينًا يكون إجراءً اتخاذك عدم أو حياتنا،
من ا جدٍّ كثرٍي ِقبَل من األفق يف تلوح التي املخاطر تحذيرات كل أن من تماًما متأكد
اليقني هذا مثل خاطئة؟ تحذيرات هي العلمية التخصصات من ا جدٍّ كثرٍي من العلماء
غري قرار أنه أحفادنا سريى وربما مخيٌف، املناقضة األدلة من ا جدٍّ الكثري مواجهة يف

مسئول.
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