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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط
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حتدايت االنتقال حنو الطاقة النظيفة الباهظة وتطلع العامل حنو مستقبل االنبعااثت الصفرية الصافية

ستواجه العديد من االقتصادات املعتمدة على الوقود األحفوري صعوبة يف التنويع على الرغم من 
الضغط املكثف للوصول إىل أهداف 2050

أسعاره؛  النفط وهبوط  الطلب على  إىل خفض  املاضي  العام  انتشار فريوس كوروان  أدى 
مما وضع وزير املالية علي عالوي، يف مأزق كبري. إذ تشكل مبيعات النفط اخلام أكثر من %09 
الرواتب واملعاشات  املالية أكثر، وتنفق 54% من إمجايل ميزانيتها على  إيرادات خزينة وزارة  من 
املوظفني  ماليني  رواتب  دفع  من  املاضي  العام  يف  الوزارة  تتمكن  مل  مفاجئ  وبنحٍو  التقاعدية. 

واملتقاعدين.
احمللية  البنوك  الدوالرات معظمها من  مليارات  أوبك  اقرتض اثين أكرب منتج يف  وابلتايل، 
لسد النقص. إال أن الغضب العام تفاقم. مث وصل أتثري انتشار فريوس كوروان إىل تداعي إيرادات 

الشركات اخلاصة ألن أهم عمالئها -موظفو القطاع العام- قد خفضوا إنفاقهم.
وقد ُكشف عن اهلشاشة االقتصادية للعراق، إذ تسببت الضربة اليت حلقت ابلقطاعني العام 
واخلاص يف انكماش الناتج احمللي اإلمجايل للبالد بنسبة 11% يف عام 0202 على وفق صندوق 

النقد الدويل، وازدادت معدالت الفقر وسط تفاقم البطالة.
ومع ذلك، فإن سيناريو اخنفاض اإليرادات مع اخنفاض الطلب على نفط العراق ليس جمرد 

ظاهرة وابئية، بل هو مستقبل الدول املنتجة للنفط.
العاملية واجلمهور غري  العام املاضي مع تركيز احلكومات والشركات  النفط يف  تزامن اهنيار 
املسبوق على االلتزام أبهداف االنبعااثت الصفرية الصافية حبلول عام 2050. وابلنسبة للمنتجني، 
العام  اليت شهدها  التحدايت  يزيد من  أن  األنظف من شأنه  الوقود  العاملي صوب  التحول  فإن 
املاضي؛ األمر الذي يثري التساؤالت حول أي البلدان الغنية ابملوارد ستخرج من عملية انتقال الطاقة 

هذه يف أفضل شكل. 

حتديات االنتقال حنو الطاقة النظيفة الباهظة وتطلع 
العامل حنو مستقبل االنبعاثات الصفرية الصافية

أجنلي رافال - كلوي كورنيش- نيل مونشي
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حذرت وكالة الطاقة الدولية من التأثري الكبري الذي ميكن أن حيدثه السعي إىل حتقيق هدف 
انبعااثت صفرية صافية حبلول عام 2050. إذ سرتتفع حصة أوبك من اإلنتاج العاملي إىل أكثر من 
نصف اإلمجايل، إذ سترتكز إمدادات النفط والغاز لعدد أقل من البلدان، ولكن دخل الفرد السنوي 

من هذه السلع قد ينخفض   بنسبة تصل إىل 75% حبلول عام 2030.
يقول عالوي: “حنن نواجه اخنفاًضا حمتماًل يف السوق من حيث احلجم”؛ وابلتايل اخنفاض 
الصناعي، وذلك  العامل  التجاريني وحلفائنا، والسيما يف  حمتمل يف األسعار والطلب من شركائنا 

لضرورة االلتزام أبحكام اتفاقية ابريس للمناخ.”
ويقول عالوي: “إذا بقي العراق -الذي ميتلك 145 مليار برميل من احتياطيات اخلام 
املؤكدة- معتمداً على النفط- فقد يكون ذلك كارثيًا”. ولكن من املمكن أن تؤدي اإلصالحات 

احلكومية واالقتصادية الشاملة إىل جتنب هذا السيناريو ودفع عجلة التغيري حنو األفضل.
ما مدى استعداد البلدان املعتمدة على الوقود األحفوري لالنتقال حنو الطاقة األنظف؟

املصدر: البنك الدويل
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لعقود عديدة، أدت أوقات االزدهار واالهنيار يف أسعار النفط إىل حدوث صدمات للدول 
املنتجة؛ مما أكد مواطن الضعف االقتصادية واحلاجة امللحة حنو تطوير قطاعات أعمال جديدة 
اليت تشكل فيها الصادرات اهليدروكربونية  البلدان  الوقود األحفوري. ومتيل  لتقليل االعتماد على 
اجلزء األكرب من الناتج احمللي اإلمجايل األكثر عرضة لالهنيار، وإهنم األقل قدرة على الصمود: إذ مل 
تتم إدارة عائدات بيع النفط والغاز والفحم بنحٍو مالئم. قد يعين هذا الفشل يف استخدام السيولة 
النقدية لتنويع وتعزيز الصناعات األخرى حملياً أو إنشاء صندوق ثروة سيادي يقوم ابالستثمارات 

يف اخلارج لتأمني عائدات طويلة األجل.
إن الكيفية اليت جتري هبا البلدان ذات االقتصاد املعتمد على الوقود األحفوري تعديالهتا 
للتحول حنو الطاقة النظيفة ستكون ابلغة األمهية. وهذه البلدان متثل ما يقرب من ثلث سكان العامل 
وهي مصدر النبعاث ما يعادل ُخس نسبة الغازات املسببة لالحتباس احلراري يف العامل. ميكن أن 
يكون لنجاحها أو فشلها يف اقتصاد عاملي منخفض الكربون آاثر واسعة النطاق على اجلغرافيا 

السياسية وعدم املساواة العاملية وأمن الطاقة وأمناط اهلجرة.
ومن بني الدول األقل استعداداً هلذا التحول هي: العراق، وليبيا، وفنزويال، وغينيا، ونيجرياي، 
وإيران، وغياان، واجلزائر، وأذربيجان، وكازاخستان، وذلك على وفق البنك الدويل. إذ مل تنوع هذه 
الدول صادراهتا أو حتول اقتصاداهتا حنو الصناعات غري امللوثة. ومعظمهم غارق يف احلروب، ومبتلى 
ابلفقر على نطاق واسع أو غري قادر على أتمني االستثمار الدويل لالبتعاد عن الوقود األحفوري. 

وإن العديد منهم من بني أكثر الفئات عرضة لآلاثر الواقعية لتغري املناخ.
يكافح العراق من أجل توحيد صفوفه بعد عقود من الصراع، وهو اآلن يواجه اخلطر احملدق 
آلاثر ظاهرة االحتباس احلراري مثل التصحر والعجز املائي وأتثري ارتفاع درجات احلرارة على احلياة 

اليومية للمواطنني الذين يعانون أصال من انقطاعات مستمرة ابلتيار الكهرابئي. 
ويقول البنك الدويل: إن الوابء يقدم هلذه البلدان »فرصة العمر« للتوجه حنو مصادر طاقة 

بعيدة عن اهليدروكربوانت.
وكان عالوي أيمل يف أن متهد صدمة العام املاضي الطريق إلصالحات شاملة. لكن التحذير 
مل يدم حيث بدأت األسعار يف االرتفاع مرة أخرى - من 38 دوالراً للربميل يف تشرين األول إىل 
ما يقرب من 70 دوالراً اليوم. ويقول عالوي انه بدال من ان تتجه الدولة لتقليص الرواتب ومتويل 
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االستثمار وإصالح شامل لالقتصاد اليت تعّد أموراً ضرورية، فأهنا اجتهت بداًل من ذلك ملعاجلة حالة 
البطالة إبضافة مزيد من خرجيي الكليات واجلامعة لقائمة رواتب موظفي الدولة.

وأضاف عالوي قائاًل: »كانت صدمة العام املاضي دعوة ونداء للصحوة وضرورة اإلصالح 
االقتصادي، ولكن بينما عاودت أسعار النفط االرتفاع مرة أخرى زادت متطلبات ضغط استهالك 

اإلنفاق العام من جديد«. 
من املرجح أن يؤدي االنتقال إىل الوقود األنظف إىل إحداث فوضى يف سالسل التوريد 
والشركات اليت ختدم قطاعات املوارد الطبيعية. يقول االقتصاديون وحمللو الطاقة إن االضطراب يف 
تدفقات اإليرادات وأسواق العمل يعين أنه ال يوجد حافز كبري، يف الوقت احلايل، هلؤالء املنتجني 

الوطنيني لالنضمام إىل املبادرات العاملية ملكافحة تغري املناخ.
املعامل الرئيسية يف التوجه حنو االنبعاث الصفري

املصدر: وكالة الطاقة الدولية
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يقول أشيم ابون، الرئيس املشارك العاملي ألحباث املعايري البيئية واالجتماعية واحلوكمة يف 
HSBC: إنه من الصعب على الدول االمتناع عن القطاع اهليدروكربوين: »فحينما يكون لديك 

خمزون ضخم من النفط والغاز، فإنك ستظل مدمًنا عليه.«
التحديث  إىل  أدى  مما  البلدان؛  بعض  يف  تصورها  ميكن  ال  ثروة  األحفوري  الوقود  قدم 
االقتصادي واالزدهار يف بعض البلدان، مبا يف ذلك دول اخلليج. ولكن يف كثري من احلاالت مت 

تبديد هذه الثروات أو تركزت يف أيدي قلة قليلة.
أدركت العديد من البلدان اليت يعتمد اقتصادها على النفط اجلانب السليب لكوهنا مدينة 
األموال  إدارة  وسوء  الفساد  وأدى  املتقلبة.  السلع  وأسعار  األحفوري  الوقود  لصادرات  ابلفضل 
واإلعاانت احلكومية إىل قيام دول بريوقراطية تعتمد على احلكومة بداًل من دول رايدية ديناميكية.

ومع ذلك، ليس من الواضح متاماً أّي االقتصادات اليت ستخسر عند التحول حنو الطاقة 
النظيفة. إن اململكة العربية السعودية وروسيا -اثين واثلث أكرب منتجي النفط يف العامل- معرضتان 
للخطر، ولكن اقتصادمها األكثر تعقيداً واحلواجز املالية األكرب حجماً كانت سبباً يف تعزيز مرونتهما 

على الرغم من تعرضهما الشديد لصادرات اهليدروكربوانت.
ويقول بسام فتوح، مدير معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة: إن بعض البلدان »يف وضع 
يسمح هلا ابالستفادة من التحوالت املرتبطة ابنتقال الطاقة.« وتعّد كندا والنرويج وأسرتاليا واإلمارات 
العربية املتحدة من بني البلدان اليت تعتمد على مبيعات الوقود األحفوري اليت جنحت يف تطوير 
مناطق أخرى من اقتصاداهتا.وحياول البعض إضافة قدرات طاقة نظيفة. وسيتوقف النجاح أو الفشل 

على سرعة التغيري.
من املمكن حدوث انتقال بطيء والسلس حنو وقود أنظف، ولكن من املمكن أيضا حدوث 
السياسي،  والزخم  التكنولوجي،  التقدم  يف  يتمثل  سوف  التغيري  سرعة  إن  وحشية.  اضطراابت 
والتنظيم، وكيفية اختيار مستهلكي الطاقة الكبار لتلبية احتياجاهتم. وإن سالسل اإلمداد اجلديدة 
مثل  املعادن  إمدادات  من  جتاهلها  يصعب  حتدايت  ستشكل  املستقبل  يف  الطاقة  بنظم  املرتبطة 

الليثيوم إىل إنتاج البطارايت وتوربينات إنتاج الطاقة من الرايح واأللواح الشمسية.
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من املقرر أن ترتفع حصة أوبك مع اخنفاض املعروض من النفط

تعتمد معظم وزارات الطاقة يف البلدان املنتجة على الوقود األحفوري الذي يظل جزءاً كبرياً 
من مزيج الطاقة لعقود قادمة. ومن املقرر أن تنفق شركات الطاقة اململوكة للدولة 1.9 تريليون دوالر 
على مشاريع جديدة للنفط والغاز حبلول عام 2030، على وفق معهد إدارة املوارد الطبيعية يف 
نيويورك. وعلى الرغم من طموحات االنبعاث الصفري الصايف، فإن معدالت استهالك املنتجات 
اهليدروكربونية اليوم تشري إىل أمر مغاير متاماً. ومن املتوقع أن تشكل االقتصادات النامية يف منطقة 

آسيا واحمليط اهلادئ وحدها ما يقرب من ثلثي منو الطلب العاملي على الطاقة إىل عام 2040.
وأما ما خيص املنتجني، فإن احلساابت تشري إىل أنه حىت لو اخنفض الطلب على النفط 
والغاز، فإهنم سيظلون قادرين على بيع سلعهم الثمينة لسنوات قادمة ليصبحوا آخر من يصمد يف 

جمال اإلنتاج اهليدروكربوين.
ملليارات  الطاقة  لتوفري  ماسة  حاجة  »هناك  ألوبك:  العام  األمني  ابركيندو،  حممد  ويقول 
األشخاص الذين ما زالوا يعيشون بدوهنا«. إن أوبك تؤيد احلاجة إىل خفض االنبعااثت واستخدام 
الطاقة على حنو أكثر كفاءة، ولكننا حباجة إىل إدراك اآلاثر املرتتبة على نقص االستثمار، إنه ليس 

جمرد نفط خام، بل املنتجات اليت ال حصر هلا املشتقة منه.
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ويضيف قائاًل: »إن النقص يف االستثمارات ميكن أن يؤثر على استقرار األسواق، وارتفاع 
األسعار، وميكن أن نرى نقصا يف املنتجات األخرى، وكل ذلك سيكون له أتثري على االقتصاد 

العاملي«.
وإن كبار املستهلكني للوقود األحفوري -مثل الياابن- خيشون من الزخم املتزايد إليقاف 
االستثمار اجلديد يف تطوير النفط والغاز والفحم. فهم خيشون من عدم حفاظهم على أمن الطاقة 

لديهم إذا فشلت مصادر الطاقة املتجددة يف استبدال الطلب القوي على اهليدروكربوانت.
ابلنسبة للمستثمرين واحلكومات واألفراد، يعتمد مستقبل الدولة على قدرهتا على جذب 

االستثمار األجنيب والقضاء على عدم املساواة وإدارة التضخم وعوامل أخرى.
يف  للنفط  مصدر  أكرب  تعد  اليت  السعودية  وحىت  بقلق كبري،  النفط  منتجو  يشعر  ولكن 
العامل. وعلى الرغم من أن هلا اقتصاداً أقوى مقارنة ابملنتجني اآلخرين ولديها خطط كربى إلنشاء 
صناعات جديدة -انطالقاً من التكنولوجيا وصواًل إىل السياحة- فإن اململكة قلقة بشأن حدوث 
نقص نقدي قبل أن تتمكن من تطوير مصادر إيرادات جديدة بنحٍو كاف. قال ويل العهد حممد 
بن سلمان يف مقابلة أجريت معه مؤخرًا: »حنن دولة نفطية، ولسنا دولة غنية، كنا أغنياء للغاية يف 
السبعينيات والثمانينيات حينما كان عدد سكاننا أقل وخمزون ضخم من النفط. لكن اآلن... قال: 
»يتزايد عدد السكان بوترية سريعة، فإذا مل حنافظ على مدخراتنا ونوزع أدواتنا كل يوم، فسنتحول 

إىل بلد أفقر.«
على استعداد للتغيري

النيجريية  الوطنية  النفط  يف حمطة بنزين يف شارع أكني أديسوال يف الغوس، تديرها شركة 
الوطنية، تصطف بضع عشرات من السيارات يف طوابري معقدة ومزعجة، يف انتظار أرخص وقود 

متوفر يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
إن الدعم الذي خيفض أسعار البنزين لسكان البالد البالغ عددهم 200 مليون نسمة يفيد 
األثرايء بنحٍو أساسي ويكلف احلكومة 300 مليون دوالر شهراًي. ويعّد رمز لسوء اإلدارة يف قلب 

قطاع الطاقة يف نيجرياي -من النفط والغاز إىل الكهرابء- الذي يقوض االقتصاد أبكمله.
يقول كالركسون بوابيلي -وهو سائق يبلغ من العمر 38 عاماً ميأل سيارة رئيسه- إنه حىت 
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سعر )0.38 دوالر( للرت مرتفع للغاية. ويقول: »يستمر االقتصاد يف التدهور، لذا فحىت هذا السعر 
يعّد كبري على عامة الناس ألنه يزيد من تكلفة النقل«. 

من  يومياً  برميل  مليون   1.7 حوايل  تنتج  إذ  إفريقيا،  يف  للنفط  منتج  أكرب  نيجرياي  تعد 
مضخات بعيدة عن الشاطئ يف خليج غينيا أو يف أعماق مستنقعات دلتا النيجر. ومع ذلك، يتم 
استرياد الوقود املدعوم من احلكومة. يوفر النفط ما يقرب من نصف اإليرادات احلكومية، إال أن 
االفتقار إىل قدرة التكرير يف نيجرياي وفاتورة االسترياد الضخمة للمنتجات البرتولية تستهلك مجيع 
الفوائد اليت تكسبها الدولة من ارتفاع أسعار النفط العاملية. وينقل املهربون ما يقدر بنحو 30% من 

إمدادات البنزين يف البالد إىل بنني والكامريون اجملاورتني، حيث ترتفع أسعار الوقود.
حينما اهنار سعر النفط، كما حدث العام املاضي، كانت العواقب مروعة.

العاديني مل يروا  النيجرييني  النحو الالئق يعين أن أغلب  إن الفشل يف إدارة مواردها على 
بعد أي فوائد حقيقية من استخراج العائدات اليت تقدر مباليني الدوالرات. إذ يعيش 40% من 
النيجرييني يف فقر، وما يزال يتعني على أموال الدولة أن حتفز الصناعات البديلة. ومع ذلك، ومع 

توقعات بتضاعف عدد السكان حبلول عام 2050، فهناك حاجة ماسة للعمل اجلاد. 
النيجريية  النفط  القطاع يف تضخم مؤسسة  منه هذا  يعاين  الذي  الوظيفي  اخللل  ويتجلى 
ابلنفط  وتتجر  وتبيع  تشرتي  فهي  والفساد.  اإلدارة  بسوء  تشتهر  اليت   ،)NNPC( الوطنية 
واملنتجات املكررة بينما تعمل أيضا كجهة تنظيمية خاصة هبا. يقول بوابيلي: »لو كانت احلكومة 

قد أدارت األمر بنحٍو جيد، ال أعتقد أبننا سنكون يف هذا الوضع«.
أحناء  وتوزيعها يف مجيع  الكهرابء  توليد  عن  نيجرياي  يعوقها عجز  أخرى  قطاعات  وهناك 
البلد. تعد نيجرياي أكثر البلدان اكتظاظاً ابلسكان يف أفريقيا إال أهنا من بني أقل البلدان يف توليد 
الكهرابء يف العامل، إذ تضطر العديد من الشركات إىل توليد الطاقة اخلاصة هبا ابستخدام مولدات 
الديزل املكلفة وامللوثة. وهذا حيول دون التحول من منوذج النمو القائم على اهليدروكربوانت ورأس 
املال الضخم حنو أمنوذج قائم على اليد العاملة أو املعرفة - من التكنولوجيا إىل الزراعة والصناعة.

 بذلت إدارة الرئيس حممد خباري جهوًدا الستغالل احتياطيات الغاز الطبيعي يف نيجرياي، 
اليت تبلغ حوايل 5.3 تريليون مرت مكعب وهي من بني أكرب االحتياطيات يف العامل. األمل هو أن 
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حتدايت االنتقال حنو الطاقة النظيفة الباهظة وتطلع العامل حنو مستقبل االنبعااثت الصفرية الصافية

حل أزمة الطاقة سيساعد القطاعات األخرى على االزدهار.
وعند حماولة فهم كيف يبدو التحول الناجح، يقول حمللو الطاقة إن اإلدارة السليمة للبنية 
التحتية للوقود األحفوري واالستثمارات جيب أن تكون على رأس قائمة األولوايت. حينها فقط 

ميكن لبلد ما حماولة االنتقال إىل صناعات جديدة.
يقول مارك فينلي وبول كوليب من معهد بيكر جبامعة رايس يف تكساس يف ورقتهم البحثية 
إن االقتصادات الفقرية من غري املرجح أن تنضم إىل عربة االنبعاث الصفري حبماسة نظرًا خلياراهتا 

االقتصادية والسياسية احملدودة.
»إن الوترية غري املتكافئة النتقال الطاقة ميكن أن هتدد بعرقلة جناحها إذا مل تتم إدارهتا بنحٍو 
صحيح. ويف ضوء طبيعة التحدي العاملية، فإن الفائزين لديهم مصلحة يف النجاح الشامل لعملية 
االنتقال«. و«ليس من املفيد )أو املناسب( أن تفرض البلدان األكثر ثراًء تكاليف هذا التحول 

على البلدان األكثر فقراً«.
تقول أدايت حسن -مديرة مركز الدميقراطية والتنمية يف أبوجا- »وابلنسبة ألولئك املوجودين 
يف نيجرياي، فإن هذه املعايري املزدوجة واضحة متاماً، إذ إن االبتعاد عن اقتصاد الوقود األحفوري 
القيمة... وقد تسود  النرية عدمية  البالد فقراً وستصبح  لنيجرياي وشعبها«، و«ستزداد  يعّد هالكاً 

الفوضى...وتضيف: »ال البلد، وال شعبه مستعدان لذلك«.

املصدر: 
https://www.ft.com/content/27b4b7f1-9b08-4406-8119-
03a73fb6ce19


