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ملّخص إجرائي

واحدًا من السیناریوھات العشرة " السبیل إلى مستقبل قوامھ الطاقة النظیفة والمستدامة في الشرق األوسط"یشكل 
في ) د الدینامیة الحراریة التكنولوجیةمعھ(للطاقة اإلقلیمیة التي أعدتھا دائرة تحلیل األنظمة وتقییم التكنولوجیا 

.  والمجلس األوروبي للطاقة المتجددة)السالم األخضر (ركز الطیران الجوي األلماني بتفویض من غرینبیسم
وجرى تطویر ھذا السیناریو بالتعاون مع علماء ومھندسین من الجامعات والمعاھد وقطاع الطاقة المتجددة في سائر 

.أنحاء العالم

التقاریر عمومًا أھمیة خفض المعدالت المتوقعة الستھالك الطاقة على المستوى العالمي، وتبّین جدوى توضح 
تحقیق ھذه الغایة عبر اعتماد إجراءات مالئمة للحفاظ على الطاقة وفعالیتھا وزیادة مخزون الطاقة المنتجة من 

 التقریر اإلقلیمي الضوء على منافع كذلك یسلط ھذا. 2050المائة بحلول العام   في50مصادر متجددة إلى 
استحداث درب للطاقة المستدامة في الشرق األوسط، ویحدد إطار العمل لبناء نظام طاقة یلبي حاجات الشعوب في 

.اقتصادیاتھا المنطقة من دون المساومة على بیئتھا أو أمنھا أو

شرح مجموعة من الدروب المحتملة التي جرى استخدام سیناریوھین مختلفین على سبیل المقارنة بھدف تحدید و
:تفضي إلى أنظمة إنتاج الطاقة المستقبلیة، ومناقشة نتائجھا

 یصف أنماط نمو الطلب الحالي على الطاقة " القیام باألعمال كالمعتاد"السیناریو المرجعي أو سیناریو
إجراءات سیاسیة تقوم على مبدأ ویسلط الضوء على االنعكاسات المالیة واألمنیة والبیئیة الھائلة العتماد 

التوقعات المستقبلیة بالنسبة  "2004ویرتكز ھذا السیناریو تحدیدًا على نشرة العام ". الحریة في العمل"
الصادرة عن وكالة الطاقة الدولیة، مع اإلشارة إلى أن ھذه التوقعات تمتد إلى ما بعد " إلى الطاقة العالمیة

السیناریو یجّسد الطریق إلى الدمار البیئي واالقتصادي ویھدد األمن على وال شك في أن ھذا . 2030العام 
.المستوى اإلقلیمي والعالمي

 سیناریو ثورة الطاقة یحدد الخیارات السیاسیة التي من شأنھا أن تؤدي إلى انخفاض جذري في معدالت
تماد برامج فعالیة الطاقة  وأن تعزز اع– مع الحفاظ على النمو االقتصادي –استھالك الطاقة مستبقًال 

ھذا ویصف السیناریو المذكور السیاسات والخیارات . ومصادر الطاقة المستدامة المتجددة كوقود للمستقبل
على مستوى الطاقة، وتحدیدًا تلك التي ال تنحصر في التصدي لالحتباس الحراري، من خالل خفض 

فوق المستویات ما قبل الصناعیة، بل تمتد أیضًا االرتفاع في حرارة األرض الشاملة إلى درجتین مئویتین 
.إلى تعزیز األمن على المستویین العالمي واإلقلیمي وتوفیر منافع اقتصادیة واجتماعیة قّیمة

دینامیة الطاقة

:یتحدد تنامي الطلب على الطاقة وفقًا لثالثة عوامل رئیسة
 أو ُیفیدون من خدمات الطاقةالنمو السكاني، أي عدد األشخاص الذین یستھلكون الطاقة
ففي العادة، تشیر الزیادة في . النمو االقتصادي حیث یشكل إجمالي الناتج المحلي المؤشر األكثر استخدامًا

إجمالي الناتج المحلي إلى زیادة في الطلب على الطاقة
قوة الطاقة، أي المقدار المطلوب من الطاقة إلنتاج وحدة من إجمالي الناتج المحلي
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 بد من اإلشارة إلى أن السیناریو المرجعي وسیناریو ثورة الطاقة یعتمدان التقدیرات نفسھا في ما یتعلق بالنمو ال
لكن التوقعات في ما یتعلق بالطلب على الطاقة مستقبًال تختلف اختالفًا جذریًا بین . السكاني والنمو االقتصادي

.السیناریو األول والسیناریو الثاني

 إلى 2050إلى خفض انبعاث ثاني أكسید الكربون في سائر أنحاء العالم بحلول العام " یو ثورة الطاقةسینار"یھدف 
والواقع أن خفض انبعاث ثاني أكسید الكربون یشكل شرطًا مسبقًا لتثبیت .  طن في السنة لكل شخص1.3ما دون 

 ملیون، وھو المستوى الذي ُیعتبر جزءًا بال450عدالت ثاني أكسید الكربون العالمیة عند مستوى أدنى من م
أما الھدف الثاني للسیناریو، فیتمثل . ضروریًا لتثبیت متوسط حرارة األرض الشاملة دون درجتین مئویتین

.العالم التخلص تدریجیًا من الطاقة النوویة في سائر أنحاءب
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ناریو ثورة الطاقةتطور انبعاثات ثاني أكسید الكربون في الشرق األوسط بالقطاع في سی: 1رسم 

والواقع أنھ . ھذا ویبّین السیناریو إمكانیة تحقیق ھذین الھدفین من دون المساومة على النمو االقتصادي والتنمیة
یزید، في ما یتعلق بالدول النامیة، من سرعة النمو االقتصادي، سّیما وأنھ یعزز توافر خدمات الطاقة االساسیة 

.متجددة تقع خارج شبكة المرافقللفقراء عبرتطبیقات للطاقة ال
   

وھي بالتالي ال تشكل وصفة . جدیر بالذكر أن السیناریوھات ال تتنبأبالمستقبل، وإنما تصف الخیارات المتوافرة
 الُمعتمدة واطجاھزة، بل إنذارًا وفرصة للتفكیر في المستقبل والبحث في االنعكاسات الطویلة األمد للسیاسات والخط

 في أن التفكیر باالنعكاسات الطویلة األمد ضرورٌي، باعتبار أن مشاریع الطاقة تستلزم توافر وال شك. الیوم
وفي ھذا اإلطار، یصف السیناریوھان . استثمارات ضخمة ومھل طویلة للتنفیذ ومقدرة تشغیلیة طویلة األمد

تبّین مدى تأثیر القرارات المدرجان ھنا الدروب التنمویة المحتملة، ویزّودان صانعي القرارات بلمحة عامة 
.السیاسیة المختلفة على بیئتنا وأمننا واقتصادیاتنا
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الشرق األوسط

یعتمد السیناریوھان نموذجًا ُتلحظ فیھ مناطق عدة على نحو یعكس االختالفات البنیویة الھامة بین أنظمة توفیر 
الدولیة لمناطق العالم، كما ھي مستخدمة في وقد جرى اختیار المعطیات تحدیدًا من تحلیل وكالة الطاقة . الطاقة

، ألن وكالة الطاقة الدولیة توفِّر أیضًا "التوقعات المستقبلیة بالنسبة إلى الطاقة العالمیة"السلسلة المستمرة من تقاریر 
الة كذلك اعُتمدت في ھذا التقریر التعریفات اإلقلیمیة المحددة بحسب وك. إحصائیات شاملة حول الطاقة العالمیة

وبناًء علیھ، تشمل منطقة الشرق األوسط دول البحرین وإیران والعراق وإسرائیل واألردن والكویت . الطاقة الدولیة
.ولبنان ُعمان وقطر والمملكة العربیة السعودیة وسوریا واإلمارات العربیة المتحدة والیمن

ألعضاء في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیین أما المناطق األخرى المكّونة لسیناریو الطاقة العالمیة، فتشمل ا
من الدول األوروبیة ودول أمیركا الشمالیة والمحیط الھادئ، والدول ذات االقتصادیات االنتقالیة، والصین وشرق 

.آسیا، وجنوب آسیا، وأمیركا الالتینیة وأفریقیا

تقسیم مناطق العالم في السیناریوھات: 2رسم 

فعلى مر القسم األكبر من األعوام المائة . وسط بدور بالغ األھمیة في الجدال العالمي حول الطاقةیضطلع الشرق األ
وال . والخمسین األخیرة، تشّكل التاریخ الجیوسیاسي للمنطقة بحسب المساعي إلى التزّود بموارد الطاقة والتحكم بھا

المنطقة حیث ال تزال موارد الھیدروكربون تضطلع شك في أن انعدام االستقرار السیاسي یبقى عامًال أساسیًا في 
.بدور مؤثر حاسم

ھذا وتتفاوت مستویات التنمیة التي حققتھا الدول في الشرق األوسط، بل إن العدید من ھذه الدول یتمّیز بمعدالت 
، وُیتوقع أن یبلغ أما المنطقة ككل، فُتعتبر منطقة نامیة. فقر مرتفعة في المجتمعات المدنیة والریفیة على حد سواء

وال بد من أن تودي تلبیة مستلزمات ھذا .  ثالثمائة وخمسین ملیون نسمة2050عدد سكانھا اإلجمالي بحلول العام 
إلى زیادة ھائلة في معدالت انتاج الطاقة " القیام باألعمال كالمعتاد"النمو السكاني واالقتصادي المرتكز على 

.واستھالكھا
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القتصادياألساس المنطقي ا

ویتمثل أحد األسباب الرئیسة التي أدت إلى مثل ھذا االرتفاع . ارتفع سعر النفط مؤخرًا إلى معدالت ال سابقة لھا
والغاز والفحم، تشح أكثر فأكثر، ما یعني ) fuel oil(بواقع أن أنواع الوقود األحفوري كافة، من زیت الوقود 

أسعار "فعصر . لكن ھذا األمر لن یستمر إلى ما بعد القرن المقبل. عوبةبالتالي أن كلفتھا ترتفع وإنتاجھا یزداد ص
وال شك في أن ھذا الواقع قد ساھم في جعل أمن مخزون . قد شارف على نھایتھ" زیت الوقود والغاز البخسة نسبیًا

.الطاقة یتصدر جدول األعمال السیاسي

أنحاء المنطقة فیما یزعم الكثیرون أنھا تشكل عامًال حیویًا في في المقابل، یتزاید االھتمام بالطاقة النوویة في سائر 
لكن ال بد من اإلشارة إلى أن الیورانیوم الذي ُیستخدم كوقود الطاقة النوویة، وفضًال عن . تعزیز مخزون الطاقة

.المخاطر الكثیرة المصاحبة لھ، یشكل ھو أیضًا موردًا محدودًا وباھظ الكلفة

لكن الكثیرین یؤكدون على أن التنقیب عن . ة النوویة تنتج القلیل من ثاني أكسید الكربونمن المعروف أن الطاق
الیورانیوم واستخراجھ سیؤدیان إلى زیادة الكم المطلوب من الطاقة للتنقیب عن الخامات المنخفضة المرتبة 

. حة البشر وسالمة البیئةأضف إلى ذلك أن تشغیل التقنیات النوویة ینطوي على مخاطر عدة تھدد ص. ومعالجتھا
وتشمل ھذه المخاطر األضرار البیئیة الناجمة عن التنقیب عن الیورانیوم ومعالجتھ ونقلھ، ومخاطر انتشار األسلحة 
النوویة، والمشكلة العالقة في ما یتعلق بتصریف النفایات النوویة، واحتماالت وقوع حوادث خطیرة، والكلفة 

ا وتشمل المخاطر أیضًا تلّوث البیئة الروتیني والمتعّمد بالمواد المشعة التي یتم إطالقھا ھذ. الباھظة لھذه التكنولوجیا
.وبالتالي، یتم إستبعاد الخیار النووي في ھذا التحلیل. في الھواء والیابسة والبحر

خدام التكنولوجیا في المقابل، یتبّین أن المخزون االحتیاطي من الطاقة المتجددة المتوافر الیوم تقنیًا في ظل است
وال . الحالیة یكفي لتوفیر مقدار من الطاقة یفوق بستة أضعاف المقدار الذي یتم استھالكھ حالیًا على النطاق العالمي

.بد من اإلشارة إلى أن المستقبل ال یحد من إمكانات تحسین تكنولوجیا الطاقة المتجددة وتطویرھا

تنعم بوفرة مصادر الطاقة التقلیدیة وحسب، وإنما تتمتع أیضًا بوفرة أضف إلى ما تقدم أن دول الشرق األوسط ال 
بالتالي، إن تسخیر . في مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسیة والریاح وحرارة باطن األرض والطاقة المائیة

الطاقة، المخزون غیر المحدود من مصادر الطاقة المتجددة سیسمح لدول الشرق األوسط بأن تلبي حاجاتھا من 
ویساھم في الوقت نفسھ مساھمة ھامة في تعزیز اقتصادیاتھا عبر تصدیر الكھرباء المنتجة من مصادر الطاقة 

.النظیفة إلى المناطق األخرى

ھذا وتتمثل إحدى النتائج الرئیسة في سیناریو ثورة الطاقة بواقع أن تلبیة الطلب على الطاقة، من خالل تطبیق 
دة وبرامج فعالیة الطاقة وأنظمة الطاقة الالمركزیة، یمكن أن تتحقق بموازاة الحفاظ على النمو تقنیات الطاقة المتجد

فسیناریو ثورة الطاقة ال یعني االرتداد إلى النموذج االقتصادي ما قبل الصناعي، وإنما یعني أن الدول . االقتصادي
یة نفسھا لجودة الحیاة التي تتمتع بھا الدول النامیة، كدول الشرق األوسط، تستطیع الحفاظ على المعاییر العال

ویمكن تحقیق ذلك عبر فك التقارن بین النمو االقتصادي واستھالك . من دون تدمیر البیئة" متطورة"المسّماة 
ففي ظل استخدام تقنیات الطاقة المتجددة وبرامج فعالیة الطاقة والحفاظ علیھا، یمكن للنمو االقتصادي أن . الطاقة

. دون أن یترافق مع زیادة بالغة في معدالت استخدام الطاقة، وبالتالي من دون زیادة التلّوثیستمر من
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توقعات مستقبلیة مختلفة للطلب اإلجمالي على الطاقة في مختلف القطاعات في الشرق األوسط بحسب السیناریوھین: 3الرسم 

الحلول الحالیة

ظمة توفیر الطاقة الالمركزیة، وبرامج كفاءة الطاقة، تشكل الیوم حلوًال الواقع أن تقنیات الطاقة المتجددة، وأن
وقد شھدت عقود التطور . حقیقیة، مكتملة وقابلة للنجاح اقتصادیًا، ال بل وجاھزة لیتم نشرھا على نطاق واسع

ة الضوئیة الشمسیة كالتوربینات الھوائیة واأللواح الفلطائی(التكنولوجي التقدم الثابت لتقنیات الطاقة المتجددة 
. وتنافسھا مع مصادر الطاقة التقلیدیة) ومعامل إنتاج الطاقة من الكتل الحیویة ومجمِّعات الحرارة الشمسیة

، بلغ رقم المبیعات في ھذا 2006ففي العام . الالفت أن السوق العالمي للطاقة المتجددة یتنامى على نحو ھائل
 في المائة عن المعدل الذي تم تحقیقھ في العام 26 بالتالي ارتفاعًا بنسبة  ملیار دوالر أمیركي، مسجًال38السوق 
، فلحق إذ ذاك بركب النمو الذي شھدتھ تكنولوجیا واطكذلك تضاعف حجم السوق بمعدل مرة كل ثالث سن. السابق

.ف الخلویةواطأجھزة الكمبیوتر والھ

جھة تكاملھا التقني واالقتصادي، إال أن اقتصادیاتھا ستظل وصحیح أن تقنیات الطاقة المتجددة تتفاوت إلى حد بعید ل
كذلك ستفید تنافسیتھا النسبیة من االرتفاع المستمر في أسعار الوقود األحفوري ومن . تتحسن في ظل تطورھا

.القیمة المالیة المتزایدة الناجمة عن توفیر ثاني أكسید الكربون

ددةتقلیص اكالف تقنیات الطاقات المتج: 4الرسم
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:أما المبادئ الخمسة الرئیسة التي تقف وراء التحول إلى توفیر الطاقة النظیفة والمستدامة، فتتمثل بما یلي

تطبیق حلول نظیفة وقابلة للتجدد، وال سّیما عبر أنظمة الطاقة الالمركزیة؛-1
اإلقرار بالحاجة إلى عدم تجاوز الحدود الطبیعیة للبیئة؛-2
تدریجي من مصادر الطاقة الملّوثة وغیر المستدامة؛التخلص ال-3
تعزیز اإلنصاف االجتماعي والسیاسي لجھة استخدام الموارد؛-4
.تطویر سیاسات تؤدي إلى فك التقارن بین النمو االقتصادي واستھالك الطاقة-5

تقلیص مسار إنتاج الطاقة وتتمثل النقطة المركزیة لتحقیق ثورة الطاقة باعتماد أنظمة الطاقة الالمركزیة حیث یتم 
والحرارة الذي یفصل بین المصدر األولي والمنتج النھائي، ما یسمح بتفادي الھدر الحالي في الطاقة في خالل 

. تحویلھا وتوزیعھا

تضیع البنیة التحتیة المركزیة للطاقة أكثر من ثلثي الطاقة المولدة: 5الرسم 
)3()2()1(

 بالمئة تھدر بسبب التولید غیر الكفؤ وھدر الحرارة61،5لطاقة المشتقة من الوقود االحفوري،  وحدة من ا100من بین ) 1(

 وحدات من خالل االنتقال والتوزیع3,5ع یتضییتم  وحدة من الطاقة المتبقیة والملقمة الى الشبكة الوطنیة، 38,5من بین ) 2(

 وحدة فعلیة من الطاقة 22 وحدة جراء االستخدام النھائي غیر الكفؤ، ما یؤول الى 13ھدر من بینھا  وحدة من الطاقة التي تزود بھا المنازل، ی35ترك ما ی) 3(
.المستخدمة

ھذه األنظمة ال تخدم فقط المناطق المدنیة والصناعیة، بل یمكن تطبیقھا أیضًا في المناطق الواقعة خارج نطاق شبكة الخدمات، لتصبح 
 ملیار شخص في العالم یفتقرون حالیًا إلى سبیل موثوق لإلفادة من خدمات 1.6قة األساسیة لنحو إذ ذاك ضروریة لتوفیر خدمات الطا

.الطاقة
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 طاقة غیر مركزیة-مدینة : 6.1الرسم 

سیمكنھا التصمیم ، وضوئیة أكثر قدرة على المنافسةستصبح األنظمة الكھر. تشكل الواجھة الكھرضوئیة عنصر دیكور في مباني المكاتب والمباني السكنیة] 1[
.المحسن المعماریین من استخدامھا بكثرة

.ة الحدیثةنوافذ المعزولة و أنظمة التھوئ، و ذك بالعزل الحراري المحسن، و ال%80بإمكان التجدید تقلیل استھالك الطاقة في المباني القدیمة بما یصل إلى ] 2[

. و لما یجاوره من مبانتنتج المجمعات الشمسیة الحراریة ماء ساخنا للمبنى] 3[

. في قبو منزل منفصل أو لتزود مبنى شقق سكنیة بالطاقة و الحرارة بال نقص في عملیات نقل الطاقة–ستأتي المحطات الطاقة الحراریة بأحجام عدة ] 4[

. الشمسیة في الصحراوت قدرة كبیرةت الطاقةستأتي الكھرباء النظیفة للمدن أیضا من الحقول القریبة، و ستكون لمزارع الریاح في البحار و لمحطا] 5[

طاقة غیر مركزیة: ضاحیة: 6.2الرسم 

محطة لتولید الكھرباء و ] 5[مباني قلیلة استخدام الطاقة ] 4) [تسخین(مجمعات شمسیة ] 3[كھرباء و حرارة = محطة تولید مشترك صغیرة ] 2[كھرضوئیة ] 1[
الحرارة من األرض

 في المائة من الطلب على الطاقة األولیة في الشرق 1شكل مصادر الطاقة المتجددة سوى في أیامنا ھذه، ال ت
ھذا وُتعتبر الطاقة المائیة المصدر الرئیس للطاقة المتجددة، سّیما وأنھا توفر الكم األكبر من التیار . األوسط

في المقابل، یتم إنتاج .  في المائة3بتھ أما حصة الطاقة المتجددة في تولید الكھرباء فتشكل ما نس. الكھربائي المتجدد
. الجزء األكبر من الطاقة األولیة في الشرق األوسط من الوقود األحفوري

فبحلول العام . الطاقة المتجددة في ظل سیناریو ثورة الطاقة، سیشكل قطاع الكھرباء الوجھ األول واألبرز الستخدام
الكھرباء على المستوى العالمي من مصادر الطاقة المتجددة،  في المائة من 70، سیتم إنتاج ما نسبتھ 2050

 ساعة في واط تیرا21400 بإنتاج واط جیغا7100وفي ھذا السیاق، ستسمح طاقة بقدرة . ضمنًا الطاقة المائیةو
.2050السنة من الكھرباء في العام 
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 مصادر فردیةرة، عب نمو تولید موارد الطاقة المتجددة في اطار سیناریو ثورة الطاق:7الرسم 

 في 67أما في قطاع تولید الحرارة، فستتنامى أیضًا مساھمة المصادر المتجددة إلى حد بالغ لتتجاوز ما نسبتھ 
وفي ھذا السیاق، ستحل مجّمعات الحرارة الشمسیة والطاقة الحراریة األرضیة محل . 2050المائة في العام 

، ستغطي مصادر الطاقة المتجددة في 2050وبحلول العام . تبرید المباشریناألنظمة التقلیدیة المعتمدة للتدفئة وال
. في المائة من الطلب العالمي على الطاقة األولیة50سائر أنحاء العالم ما نسبتھ 

األكالف

في و. بفعل الطلب المتنامي على الكھرباء، یواجھ الشرق األوسط زیادة بالغة في معدل اإلنفاق على توفیر الكھرباء
ظل السیناریو المرجعي، یؤدي ازدیاد الطلب وارتفاع أسعار الوقود األحفوري وأكالف انبعاثات ثاني أكسید 

 ثالثمائة ملیار 2050الكربون إلى زیادة عالمیة في أكالف توفیر الكھرباء بنحو خمسة أضعاف لتبلغ في العام 
.دوالر أمیركي

قیق األھداف المنشودة لجھة خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون أما سیناریو ثورة الطاقة، فال یسمح فقط بتح
فتعزیز فعالیة الطاقة والتحّول إلى إنتاج الطاقة من مصادر . عالمیًا، بل یساعد أیضًا على تثبیت أسعار الطاقة

.مرجعيمتجددة یقلصان األكالف الطویلة األمد إلنتاج الكھرباء إلى ثلث ما ھي علیھ تقریبًا في السیناریو ال

فال بد من تطویر سیاسات مالئمة الستحداث . لكن العقبات التي تعترض ثورة الطاقة لیست تقنیة، وإنما سیاسیة
إطار عمل للسوق یعزز تطویر الطاقة المتجددة وبرامج فعالیة الطاقة، ویسمح لھا بأن تتنافس على میدان ثابت في 

.السوق

كفاءة الطاقة
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وتتمحور ھذه الثورة حول . ستغالل الطموح لإلمكانات من أجل تعزیز فعالیة الطاقةتھدف ثورة الطاقة إلى اال
وإذ ذاك، یتم توزیع مدخرات . فضل الممارسات الحالیة والتقنیات المتوافرة للمستقبل التي تضمن االبتكار المستمرأ

.مراكز العمل/الطاقة بصورة عادلة على القطاعات الثالثة المتمثلة بالصناعة والنقل والمنازل

تجدر اإلشارة إلى أن االستخدام الذكي للطاقة، ولیس التعفف عن استخدامھا، یشكل الفلسفة األساسیة للحفاظ على 
.الطاقة مستقبًال

وتتمثل أھم خیارات ادخار الطاقة بالنماذج المحّسنة من العزل الحراري وتصامیم البناء، واآلالت والمحركات 
فعالیة، واستبدال أنظمة التدفئة الكھربائیة القدیمة الطراز بأنظمة إنتاج الحرارة من مصادر قابلة الكھربائیة البالغة ال

.وخفض استھالك الطاقة من قبل وسائل نقل الركاب والبضائع) كمجّمعات الحرارة الشمسیة(للتجدد
 

رة وغیر كفء إلنتاج  أنظمة مبذ)والتنمیة االقتصادییناألعضاء في منظمة التعاون (لقد استحدثت الدول الصناعیة 
والواقع . الطاقة، ما یمثل فرصة ھائلة الدخار الطاقة من دون فرض أي كلفة على المستوى الحیاتي في تلك الدول

أن سیناریو ثورة الطاقة یستخدم الطاقة المدخرة في دول منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیین لموازنة الحاجة إلى 
ویتمثل الھدف األقصى بتثبیت استھالك الطاقة العالمیة في خالل العقدین . في الدول النامیةزیادة إنتاج الطاقة 

لكن السیناریو یھدف في الوقت نفسھ إلى استحداث نوع من اإلنصاف على مستوى الطاقة عبر تحویل . التالیین
.لطاقة ُیستخدم بفعالیةالھدر الحالي للطاقة من قبل الدول الصناعیة إلى توزیع عالمي عادل لمخزون من ا

دور المعونات المالیة

وبحسب . في الوقت الحالي، ُتخصص الحصة األكبر من المعونات المالیة والدعم السیاسي لمصادر الطاقة التقلیدیة
تقدیرات البنك الدولي، تتراوح المعونات المالیة العالمیة المخصصة لدعم الوقود األحفوري ومصادر الطاقة النوویة 

وال بد من اإلشارة إلى أن اإلجراءات المالیة الضخمة الداعمة .  ملیار دوالر أمیركي سنویًا300 و250ن بی
ألنظمة الطاقة التقلیدیة تشكل العقبات الرئیسة التي تحول دون دخول تقنیات الطاقة المتجددة وبرامج فعالیة الطاقة 

ل برامج الحد من الفقر التي تتطلب بالتالي توافر ھامش لكن بعض المعونات المالیة تستھدف في المقاب. إلى السوق
كذلك ستحتاج اقتصادیات بعض الدول النامیة . من المرونة یضمن حمایة األفراد األكثر عرضة للفقر في المجتمع

 في إلى مھل زمنیة مرنة وخطط انتقالیة فعالة، سّیما وأن تحقیق أھداف التنمیة في ما یتعلق بالمجتمعات األشد فقرًا
.العالم یستوجب توافر معونات مالیة للمستقبل المنظور

ملخص حسنات تقنیات ثورة الطاقة

:یسلط التقریر الضوء على منافع الطاقة المتجددة وفعالیة الطاقة وأنظمة الطاقة الالمركزیة
أمن الطاقةتعتمد ھذه األنظمة على مصادر الطاقة المحلیة المتوافرة في سائر الدول، ما یضمن بالتالي 
موارد الطاقة مستدامة، ما یعني أنھا لن ُتستنفد أبدًا أو تلحق الضرر بالبیئة المحلیة أو الوطنیة أو العالمیة
فالنظام الموّزع لتولید الطاقة من مجموعة متنوعة من المصادر المتجددة یوفِّر نظام . ھي موارد موثوقة

فإن تعطل نظام واحد . لطاقة مقارنة باألنظمة المركزیةطاقة أكثر متانة وأقل عرضة النقطاع إمدادات ا
.منھا، لن تعیش المدینة بأكملھا أو أحیانًا الدولة ككل حالة من الطوارئ

 ال تلّوث ھذه الموارد الھواء أو الیابسة أو البحر، في حین أن تلّوث الھواء بفعل قطاعي النقل والطاقة قد
.ھدد صحتناحّول العدید من المدن إلى مصدر خطر یت
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فاالعتماد على . ھي أیضًا تقي االقتصادیات من الشطحات التي تحدثھا التقلبات في أسعار الوقود التقلیدیة
مصادر الطاقة المحلیة المتجددة یمكن أن یحمي االقتصادیات المحلیة من مظاھر الفوضى االقتصادیة 

.اسیة مصدرھا التخمیناتالعامة التي تنشأ عن تقلبات في األسواق العالمیة للسلع األس
 النظام الموّزع من أنظمة تولید الطاقة المتجددة یبقى بمأمن عن أي ھجوم، بمعنى أنھ لن یشكل على

في المقابل، تطرح . لكن حتى وإن حدث ذلك، ستكون النتیجة ضررًا بیئیًا طفیفًا. األرجح أھدافًا عسكریة
.یة الكبیرة مشاكل ھامة في ما یتعلق باألمن الوطنيمصانع الطاقة النوویة والوقود األحفوري الالمركز

 تتمّیز ھذه األنظمة بوجودھا على مقربة من المجتمعات التي تستخدمھا، ما یوفِّر الحس بالقیمة والملكیة
الجماعیة المشتركة ویعزز التنمیة المستدامة

فالقطاع یشكل مزّودًا سریع .توّفر أنظمة الطاقة المتجددة فرص عمل جدیدة ونظیفة ومتطورة تكنولوجیًا 
النمو للوظائف العالیة الجودة؛ وھو یتفوق من بعید في ھذا السیاق على قطاع الطاقة التقلیدیة الذي یستلزم 

توافر رأسمال كبیر
 ھي أنظمة مسالمة، سّیما وأن أحدًا لم ُیقتل أو یمكن أن ُیستھدف بسبب استخدامھ للطواحین الھوائیة أو

األلواح الشمسیة
 ال یمكن اتھام أي جھة بالتخطیط لتطویر أسلحة الدمار الشامل من المنتجات الثانویة للطواحین الھوائیة أو

األلواح الشمسیة
 تشكل الطاقة المتجددة عامًال رئیسًا للحد من الفقر، وال سّیما في المجتمعات التي تعیش في مناطق تقع

 األكثر فعالة واألقل كلفة لتلبیة الحاجات إلى خدمات خارج شبكة الخدمات، وحیث تشكل ھذه الطاقة الحل
وفي حین ال یشكل توافر خدمات الطاقة األساسیة بحد ذاتھ حًال لمشكلة الفقر، ھو ُیعتبر . الطاقة األساسیة

.في المقابل عامًال رئیسًا إلنقاذ األفراد من الفقر

:توصیات التقریر

فعلي، تتجلى الحاجة الملحة في قطاع الطاقة في الشرق األوسط إلى في سبیل تحویل ثورة الطاقة إلى واقع 
بلورة سیاسات حكومیة تتمحور حول استحداث إطار عمل لسوق یشجع على تطویر تقنیات الطاقة المتجددة 

في ھذا السیاق، تؤمن غریبنیس، وجھات أخرى متزایدة، بأنھ . وأنظمة الطاقة الالمركزیة وبرامج كفاءة الطاقة
.مكن تحقیق المطالب لجھة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة المستدامة إال باعتماد مثل ھذه السیاساتال ی

 

:وقد تشمل اإلجراءات السیاسیة المنشودة
تحدید أھداف ملزمة قانونیًا لجھة استخدام الطاقة المتجددة• 
تأمین عائدات ثابتة ومحددة للمستثمرین• 
إلفادة من شبكة الموارد المتجددةضمان أولویة ا• 
وضع معاییر صارمة للكفاءة في ما یتعلق بمختلف األجھزة واألبنیة والمركبات المستھلكة للطاقة• 
.التعھد بالتخلص التدریجي من المعونات المالیة لمصادر الطاقة التقلیدیة• 
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 االستثماریة والمرافق سوى فرصة محدودة فلم یعد أمام الحكومات والمؤسسات. ویبقى الوقت ھو العامل األساسي
ففي غضون العقد المقبل، سیبلغ العدید من . لصنع القرارات األساسیة في ما یتعلق بتوفیر الطاقة وبنیتھا التحتیة

معامل إنتاج الطاقة في الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیین أجلھ التقني، ما سیستوجب استبدال 
عامل، فیما تشھد الدول النامیة من جھتھا تسارعًا في إرساء بنیة تحتیة جدیدة للطاقة تخدم اقتصادیاتھا تلك الم
.المتنامیة

.النتائج واضحة، وكذلك الخیار األمثل

تقریر التوقعات المستقبلیة للطاقة المستدامة في العالم والسیناریوھات :  نسخة كاملة عن ثورة الطاقةتحمیلیمكن 
:لیمیة من الموقع اإللكترونياإلق

www.greenpeace.org.lb 


