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الدكتور جيم كراني

زمالة واالس إس ويسلون لدراسات الطاقة ،معهد السياسات العامة في جامعة رايس.

تتنــاول أبحــاث الدكتــور كرانــي الجوانــب الجيوسياســية للطاقــة مــع التركيــز تحديــداً علــى منطقــة الشــرق األوســط والــدول
األعضــاء فــي منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط (األوبــك) واإلســتراتيجيات السياســية واالقتصاديــة التــي تطبقهــا هــذه
الــدول .وتُ ركَّ ــز المقــاالت األكاديميــة التــي ينشــرها علــى دعــم الطاقــة والطلــب عليهــا عــاوة علــى الشــؤون السياســية
المصـ َّـدرة .ويتولــى الدكتــور كرانــي تدريــس مقــررات عــن سياســات الطاقــة والجوانــب الجيوسياســية
الداخليــة فــي الــدول ُ
لهــا فــي جامعــة رايــس ،وهــو عضــو أيضــاً فــي المجموعــة البحثيــة لسياســات الطاقــة فــي جامعــة كامبريــدج وهــي الجامعــة
التــي حصــل منهــا علــى درجــة الدكتــوراه.

إلسي هونج

باحث معاون في معهد السياسات العامة في جامعة رايس.

وتحمــل إلســي هونــج ماجســتير العلــوم فــي إدارة الطاقــة مــن جامعــة توليــن وبكالوريــوس اآلداب فــي إدارة األعمــال مــن
جامعــة تايــوان الوطنيــة .وتناولــت دراســاتها بعــد التخــرج صناعــة الطاقــة مــع التركيــز تحديــداً علــى مجــاالت معينــة منهــا
المؤسســات المصرفيــة االســتثمارية ،والجوانــب االقتصاديــة لقضايــا البيئــة ،وصناعــة الطاقــة ،واالقتصــاد القياســي.

ملخص تنفيذي
• ســتعيد إدارة ترامــب والكونجــرس األمريكــي الــذي يقــوده الحــزب الجمهــوري صياغــة السياســات األمريكيــة تجــاه الطاقــة
وتغيــر المنــاخ ،حيــث مــن المقــرر أن يطبقــا أســلوباً يمــزج بيــن وجهــات النظــر الشــعبوية والحمائيــة واالتجاهــات المؤيــدة لقطــاع
التجــارة واألعمــال ومناهضــة القيــود التنظيميــة.
أوال الحكومــة الفيدراليــة ليــس لهــا إال تأثيــر
• النتائــج التــي ســيتمخض عنهــا هــذا التحــول ســتكون محــدودة النطــاق لســببين؛ ً
أوال علــى مؤشــرات األســواق الدوليــة وثانيــاً علــى اللوائــح واألنظمــة
عنــد الدرجــة الثالثــة علــى قطــاع الطاقــة والــذي يعتمــد ً
التــي تطبــق مســتوى كل واليــة .مــن ناحيــة أخــرى ،مــن المحتمــل أن تعطــي إدارة ترامــب األولويــة لسياســات الهجــرة والتجــارة
علــى سياســات الطاقــة.
• فــي ضــوء انخفــاض تكاليــف اســتيراد النفــط مــن منطقــة الخليــج العربــي وامتــاك المملكــة العربيــة الســعودية لقــدر ال بــأس
بــه مــن منشــآت التكريــر األمريكيــة ،فمــن غيــر المحتمــل أن تــؤدي سياســات ترامــب إلــى تغيــرات كبــرى فــي مقــدار واردات
النفــط القادمــة مــن المنطقــة (وبصفــة رئيســية مــن المملكــة العربيــة الســعودية) والتــي تشــكل نســبة وقدرهــا  17%مــن
إجمالــي الــواردات األمريكيــة مــن النفــط الخــام.
• مــع هــذا إذا تمــت الموافقــة علــى خــط أنابيــب  Keystone XLوتــم إنشــاؤه فــإن ذلــك يمكــن أن ُيمثــل مصــدراً جديــداً للتنافــس
علــى أســواق الخــام الثقيــل فــي ســاحل الخليــج األمريكــي مــن خــال زيــادة إمكانيــة الحصــول علــى الخــام الكنــدي.
• مــن المرجــح أن تزيــد الصــادرات األمريكيــة مــن الغــاز الطبيعــي فــي ِظــل رئاســة ترامــب بحيــث تنافــس الــدول الخليجيــة المنتجــة
للغــاز مثــل قطــر ،فــي حيــن أنهــا ســتكون مصــدر واردات محتمــل للكويــت ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .فــي ذات الوقــت،
مــن غيــر المحتمــل أن يصبــح الغــاز الصخــري مصــدراً كبيــراً إلمــداد منطقــة الخليــج بالغــاز جــراء ارتفــاع تكاليــف اســتخراجه ،وزيــادة
االســتهالك المحلــي األمريكــي ،ووجــود أســواق أكثــر ربحيــة فــي حــدود المســافة التــي تقطعهــا خطــوط األنابيــب.
• ربمــا تقــوم إدارة ترامــب بتقويــض سياســات تغيــر المنــاخ التــي كانــت مطبقــة فــي رئاســة بــاراك أوبامــا أو تتخلــص منهــا نهائيــاً .
ورغــم ذلــك ،فــإن اســتهالك الفحــم فــي أمريــكا  -وهــو الهــدف الرئيــس لخطــة الطاقــة النظيفــة ألوبامــا  -ســيظل يواجــه
منافســة قويــة مــن الغــاز الصخــري الرخيــص ،وتقنيــات توليــد الطاقــة األكثــر نظافـ ًـة ،ومخاطــر تجــدد فــرض قيــود بســبب المنــاخ
فــي المســتقبل.
• إذا انســحبت الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن اتفاقــات المنــاخ الدوليــة ،فإنهــا قــد تتكبــد خســائر دبلوماســية فــي صــورة
عالقاتهــا مــع بعــض الــدول والــذي يمكــن أن يصــل إلــى حــد اتخــاذ إجــراءات انتقاميــة ضــد الواليــات المتحــدة .تضــع هــذه الورقــة
البحثيــة تصــوراً مفــاده أن إدارة ترامــب ســتتبنى منهــج “الســير البطــيء” فــي سياســات تغيــر المنــاخ المحليــة مثلمــا كان عليــه
الحــال فــي ِظــل إدارة جــورج دبليــو بــوش.

تفاصيل الموضوع
ينــذر الفــوز المفاجــئ لدونالــد ترامــب برئاســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وانقضــاض الحــزب الجمهــوري علــى مرشــحي الحــزب الديمقراطــي فــي كال
غرفتــي الكونجــرس األمريكــي بتغيــر أيديولوجــي جــذري فــي السياســات
الم ْرتَ َقــب أن تفســح األســاليب
األمريكيــة تجــاه الطاقــة والمنــاخ .ومــن ُ
المثقلــة بالقيــود التنظيميــة التــي كانــت ســائدة فــي ِظــل رئاســة بــاراك
أوبامــا الطريــق أمــام منهــج مزيــج فــي إدارة ترامــب والتــي يبــدو حتمــاً أنهــا
ســتجمع بيــن التوجهــات الشــعبوية والحمائيــة مــع المواقــف التقليديــة
للحــزب الجمهــوري التــي تقــوم علــى تشــجيع التجــارة واألعمــال ورفــض
القيــود التنظيميــة.
وهــذه هــي المــرة األولــى التــي يهيمــن فيهــا حــزب واحــد علــى الرئاســة
ويعنــي تركــز
وكال غرفتــي الكونجــرس فــي الحكومــة األمريكيــة منــذ ُ .2009
الســلطة فــي أيــدي الجمهورييــن أن احتمــال حــدوث تغييــر جوهــري فــي
هــذه القضايــا أقــرب ممــا كان عليــه الحــال فــي الماضــي القريــب .ويبــدو
ـاض جديــد فــي المحكمــة العليــا ســيؤدي حتمــاً إلــى
أن تعييــن ترامــب لقـ ٍ
توســيع نفــوذ الحــزب الجمهــوري ممــا يجعــل أعلــى محكمــة فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة تميــل ناحيــة اليميــن.
بالرغــم مــن بــدء ســيطرة الحــزب الواحــد فــي واشــنطن إال أن هنــاك
معوقــات أمــام توقــع سياســات معينــة مــن ِقبــل اإلدارة الجديــدة نظــراً
العمــق فــي تصريحــات السياســة الخارجيــة حتــى اآلن ،عــاوة علــى
لغيــاب ُ
تضــارب التصريحــات ومواقــف األشــخاص المعينيــن لتولــي مســؤولية
قضايــا الطاقــة .فعلــى ســبيل المثــال ،يعلــن ترامــب تأييــده لزيــادة إنتــاج
الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن الغــاز الطبيعــي والفحــم ،وفــي الوقــت
ويعبــر عــن دعمــه لتوليــد الطاقــة
نفســه ينــادي بإنعــاش الطاقــة النوويــة
َّ
الكهربائيــة مــن المصــادر المتجــددة .وهنــاك عالقــة تنافــس مباشــرة بيــن
هــذه التقنيــات األربــع المذكــورة آنفــاً فــي أســواق توليــد الكهربــاء األمريكية.
تســلط هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الضــوء
علــى مــدى التغيــر الــذي قــد يحــدث فــي السياســات األمريكية تجــاه الطاقة
وتغيــر المنــاخ فــي ِظــل إدارة ترامــب وتداعيــات ذلــك علــى ( )iالواليــات
المتحــدة األمريكيــة نفســها و( )iiأســواق الطاقــة علــى مســتوى العالــم
و( )iiiالــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي.

أهمية الموضوع لدول مجلس التعاون الخليجي
تشــهد سياســات الطاقــة األمريكيــة تطــورات فــي ِظــل اإلدارة األمريكيــة
الجديــدة برئاســة ترامــب ،وهــذه التغيــرات ســيكون لهــا تأثيــر علــى التجــارة
والسياســة الخارجيــة والعالقــات مــع الــدول الرئيســية المصــدرة للطاقــة
علــى مســتوى العالــم بمــا فيهــا الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون
حتمــل أن ُيحـ ِـدث التغيــر فــي السياســات األمريكيــة
وي َّ
لــدول الخليــج العربيــةُ .
تأثيــرات أيضــاً فــي تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ والموضوعــات الجيوسياســية
المتعلقــة بــه علــى مســتوى العالــم.
فــي ضــوء البيانــات التــي أدلــى بهــا ترامــب والتعيينــات الوزاريــة التــي تظهــر
تأييــداً للوقــود األحفــوري وموقــف اإلدارة األمريكيــة الجديــدة الــذي ال
ينطــوي علــى التــزام تجــاه تدابيــر تغيــر المنــاخ ،فــإن المواطنيــن األمريكييــن
والشــركات األمريكيــة ربمــا يشــعرون بانخفــاض حــدة الضغــوط الحكوميــة
تجــاه تقليــل انبعاثــات الكربــون واســتهالك الوقــود األحفــوري .وســيمارس
منتجــو الوقــود األحفــوري األمريكيــون علــى األرجــح نشــاطهم فــي ِظــل
قيــود تنظيميــة أقــل ممــا كان عليــه الحــال فــي الفتــرة الســابقة.

فضال عما سبق ،تضع هذه الدراسة تصوراً بحدوث ما يلي:
ً
• مــن المحتمــل أن تحــدث زيــادة فــي الصــادرات األمريكيــة مــن أنــواع
الوقــود األحفــوري وال ســيما الغــاز الطبيعــي .الــدول المســتوردة للغــاز
فــي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي ومنهــا دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والكويــت قــد تســتفيد مــن زيــادة المعــروض .إذا افترضنــا ثبــات
كل العناصــر األخــرى ،فــإن الزيــادة فــي المعــروض مــن النفــط والغــاز فــي
األسواق الدولية ستحدث نوعاً من االعتدال في األسعار.
• ســتتأثر التجــارة فــي الغــاز الطبيعــي األمريكــي ســواء من خــال األنابيب أو
الشــحن جــراء العالقــة بيــن إدارة ترامــب ودول الجــوار وخصوصــاً
المكسيك.
• مــن غيــر المحتمــل أن تُ حـ ِـدث سياســات ترامــب تغيــراً كبيــراً فــي مقــدار
الــواردات األمريكيــة مــن النفــط الخليجــي .يمكــن أن يــؤدي تخفيــف حــدة
المعاييــر المتعلقــة بكفــاءة اســتهالك الوقــود فــي الســيارات فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى زيــادة طفيفــة فــي الطلــب علــى
السيارات.
أبــرز التأثيــرات علــى قطــاع الطاقــة في الواليات المتحدة األمريكية ســيكون
مصــدره مؤشــرات الســعر القادمــة مــن األســواق الدوليــة .فالوســائل التــي
تملكهــا إدارة ترامــب إلعــادة صياغــة شــؤون الطاقــة المحليــة محــدودة
النطــاق ،ألن حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة تمتنــع بصفــة عامــة
عــن فــرض ضرائــب أو تقديــم دعــم ألســعار المنتجــات أو امتــاك أجــزاء مــن
قطــاع الطاقــة.

التغيرات في السياسات األمريكية إزاء الطاقة
االكتفــاء الذاتــي األمريكــي مــن النفــط :لطالمــا كان االســتقالل فــي
قطــاع الطاقــة أحــد الشــعارات الدائمــة  -بالرغــم مــن تعــذر الوصــول إليــه
 لكافــة الرؤســاء األمريكييــن منــذ الخطــة التــي وضعهــا جيمــي كارتــر فــي 1977لتقليــل اعتمــاد الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى النفــط المســتورد
مــن الخــارج تدريجيــاً  .وأطلــق ترامــب دعــوة مشــابهة فــي مايــو 2016
متعهــداً بصياغــة السياســات التــي تقــوم علــى تفضيــل اإلنتــاج المحلــي
مــن النفــط والغــاز 1.ومنــذ بدايــة الطفــرة التــي حدثــت فــي الغــاز الصخــري
األمريكــي ،فــإن الدعــوات التــي تنــادي “باالســتقالل فــي قطــاع الطاقــة”
ـادة باعتبارهــا تأييــداً لالكتفــاء الذاتــي مــن
فــي أمريــكا يتــم تفســيرها عـ ً
النفــط .وتتمتــع أمريــكا باالكتفــاء الذاتــي مــن الفحــم منــذ فتــرة طويلــة 2وال
تســتورد إال نســبة  3%فقــط مــن الغــاز الطبيعــي معظمهــا مــن كنــدا 3.وال
تســتورد الواليــات المتحــدة األمريكيــة إال نســبة  2%فقــط مــن احتياجاتهــا
مــن الكهربــاء ومعظمهــا مــن كنــدا 4،وتقريبــاً نصــف وقودهــا النــووي
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ومعظمــه مــن كنــدا وكازخســتان.
المكــررة هــي الــواردات الرئيســة بالرغــم مــن
وال يــزال النفــط والمنتجــات ُ
تناقــص أهميتهــا باســتمرار .فــي عــام  2015اســتوردت الواليــات المتحــدة
األمريكيــة نســبة  24%مــن الكميــات التــي تســتهلكها مــن النفــط ،وهــي
أقــل نســبة منــذ عــام  6.1970وكانــت نســبة  20%تقريبــاً مــن الــواردات
األمريكيــة مــن النفــط مــن منطقــة الخليــج فــي  2015ومعظمهــا مــن
المملكــة العربيــة الســعودية وهــي ثانــي أكبــر ُمصـ َّـدر للنفــط إلــى الواليــات
المتحــدة األمريكيــة بعــد كنــدا( .انظــر الشــكل  4فــي الصفحــة ).6 .
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وتتوقــع إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة ( )EIAأن نســبة الــواردات
النفطيــة ضمــن مــا تســتورده الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســتواصل
االنخفــاض بحيــث تصــل إلــى  19%بحلــول عــام  .2040وقامــت إدارة
معلومــات الطاقــة أيضــاً بإعــداد حالــة بديلــة “لمــوارد وفيــرة” وهــي الحالــة
التــي تــؤدي فيهــا التطــورات فــي التكنولوجيــا إلــى الوصــول إلــى التكلفــة
المجديــة اقتصاديــاً لمجموعــة كبيــرة مــن المــوارد غيــر التقليديــة ممــا يســمح
للبــاد بالوصــول إلــى الهــدف الــذي طــال انتظــاره باالكتفــاء الذاتــي مــن
النفــط فــي العشــرينات مــن هــذا القــرن .وفــي هــذه الحالــة ،فــإن الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ســتصبح ُم َصـ ّـدراً صافيــاً ممــا يجعلهــا تُ صـ ّـدر إلــى الخــارج
كميــة تصــل إلــى  6مليــون برميــل يوميــاً  ،وهــو مــا يعــادل تقريبــاً ُخمــس حجــم
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إنتاجهــا ( 2040انظــر الشــكل .)1
مــن الجديــر بالذكــر أن قطــاع النفــط والغــاز األمريكــي يتألــف مــن آالف
الشــركات الخاصــة التــي تعمــل فــي اســتقالل كلــي عــن ســيطرة الدولــة.
ويعتمــد النمــو فــي اإلنتــاج النفطــي األمريكــي علــى األســعار الســائدة
فــي األســواق الدوليــة والتطــورات التكنولوجيــة عــاوة علــى العوامــل
الموجــودة فعـ ًـا ومنهــا منشــآت البنيــة التحتيــة ،والقوانيــن المنظمــة
الســتخدام األراضــي ،وحقــوق التعديــن .ولــن يكــون لترامــب ســلطة رســمية
علــى قطــاع النفــط األمريكــي؛ كل مــا هنالــك أن تصريحــات التعبيــر عــن
حدث أثرهــا فــي صــورة ســن تشــريعات
النوايــا الحســنة التــي يدلــي بهــا ســتُ ِ
فيدراليــة  -أو عــدم ســنها  -ممــا يؤثــر علــى تكاليــف االلتــزام بالمعاييــر التــي
تتحملهــا شــركات اإلنتــاج والنقــل والمســتهلكون .ويذهــب البعــض إلــى
القــول بــأن الواليــات المتحــدة األمريكيــة لــن تحقــق أبــداً “االســتقالل” فــي
النشــاط النفطــي خــارج حدودهــا ،ألن أســعار النفــط تحــدد علــى مســتوى
العالــم وتؤثــر تأثيــراً مباشــراً علــى األســعار فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
بغــض النظــر عــن مــكان اإلنتــاج.
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التعيينــات فــي المناصــب الوزاريــة :سيســهم أيضــاً األشــخاص الذيــن
يعينهــم ترامــب فــي المناصــب الوزاريــة فــي صياغــة السياســات فــي هــذا
الشــأن .ويمكــن أن يســاعد تعييــن ريكــس تيلرســون ،المديــر التنفيــذي
الســابق لشــركة إكســون موبيــل ،فــي منصــب وزيــر الخارجيــة للواليــات
المتحــدة األمريكيــة فــي قطــاع الطاقــة األمريكــي علــى المســتوى الدولــي.
فقــد يطبــق تيلرســون سياســات لصالــح قطــاع الطاقــة األمريكــي وتحديــداً
صناعــة الوقــود األحفــوري وذلــك مــن خــال جهــود المعونــات األجنبيــة
فــي الــدول الناميــة والتــي تعتبــر فيهــا تجــارة الطاقــة والحصــول عليهــا
أولويــة .علــى ســبيل المثــال ،فــإن “مبــادرة طاقــة أفريقيــا” التــي طبقتهــا
إدارة أوبامــا 9،والتــي تعتمــد علــى زيــادة توليــد الكهربــاء مــن الغــاز الطبيعــي
والمصــادر المتجــددة  -وليــس الفحــم  -قــد يتــم التخلــي عنهــا أو إعــادة
صياغتهــا فــي ظــل رئاســة تيلرســون لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة والتــي
ـدال مــن ذلــك إلــى الوقــود
ربمــا تبتعــد عــن المصــادر المتجــددة وتتوجــه بـ ً
األحفــوري.

توجــه وزارة الطاقــة األمريكيــة السياســات األمريكيــة إزاء الطاقــة إلــى
حــد مــا ،حيــث أن مهمتهــا الرئيســية هــي البحــث النــووي والحفــاظ علــى
صالحيــة األســلحة .المرشــح الــذي رشــحه ترامــب لــوزارة الطاقــة هــو ريــك
بيــري ،المحافــظ األســبق لواليــة تكســاس ،وأحــد الداعميــن لصناعــة النفــط
والغــاز والــذي شــهدت فتــرة حكمــه لتكســاس تخفيــف الرقابــة الحكوميــة
علــى صناعــة النفــط والغــاز .وتزامــن مــع الفتــرة التــي قضاهــا بيــري محافظــاً
لواليــة تكســاس زيــادة فــي معــدل حــرق الغــاز الطبيعــي فــي تكســاس،
والــذي تعــزوه التقاريــر الصحفيــة إلــى إحجــام مســؤولي الواليــة عــن تطبيــق
التشــريعات القائمــة فعـ ًـا 10.وبالرغــم ممــا ســبق فــإن بيــري دعــم أيضــاً
توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن الريــاح مــن خــال تحديــد األســعار والسياســات
المنظمــة لذلــك ممــا أســفر عــن نجــاح واليــة تكســاس فــي زيــادة حجــم
الطاقــة الناتجــة مــن محطــات الريــاح التــي تــم تركيبهــا لتتجــاوز  1.5جيجــا واط
فــي  11 2015وفــي الوقــت نفســه توصيــل الطاقــة الكهربائيــة الناتجــة مــن
الريــاح مــن غــرب تكســاس إلــى شــرقها عبــر خطــوط جديــدة لنقــل الكهربــاء
مســافتها  3600ميــل ( 5,800كيلــو متــر) .ومنــذ ذلــك الوقــت ،أصبحــت
تكســاس أكبــر واليــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي مقــدار الطاقــة
12
الكهربائيــة الناتجــة مــن الريــاح.
وقــام ترامــب بتعييــن ســكووت برويــت فــي منصــب رئيــس وكالــة حمايــة
البيئــة األمريكيــة ،وهــو أحــد أنصــار الوقــود األحفــوري وأحــد المنتقديــن
لمبــادرات وكالــة حمايــة البيئــة بمــا فيهــا المبــادرات التــي تهــدف إلــى
وضــع قيــود تنظيميــة علــى انبعاثــات الكربــون الناتجــة مــن توليــد الطاقــة
الكهربائيــة .إذا تــم التأكيــد علــى تعييــن برويــت ،والــذي شــغل ســابقاً منصــب
المدعــي العــام لواليــة أوكالهومــا ،فمــن المتوقــع أن يقــوم بتخفيــف حــدة
رقابــة الحكومــة المركزيــة علــى الشــركات بمــا فــي ذلــك القيــود المتعلقــة
بالوقــود األحفــوري.
البيئــة التشــريعية فــي قطــاع الوقــود األحفــوري وتوليــد الطاقــة
األمريكــي :إن األداة الرئيســية التــي تملكهــا إدارة ترامــب لصياغــة سياســات
الطاقــة هــي التشــريعات متمثلــة فــي القواعــد والمعاييــر المفروضــة علــى
ممارســات األعمــال .ويبــدو مرجحــاً أن يســعى ترامــب والمعينــون فــي
المناصــب الوزاريــة إلــى دفــع التشــريعات الفيدراليــة بعيــداً عــن حمايــة البيئــة
ـدال مــن ذلــك علــى مصالــح األعمــال والشــركات ومنــح كل واليــة
والتركيــز بـ ً
مــن الواليــات األمريكيــة صالحيــة الســيطرة والرقابــة علــى ذلــك .ومــن بيــن
النتائــج المحتملــة أيضــاً إلغــاء المعاييــر التــي كانــت مفروضــة فــي عهــد
إدارة بــاراك أوبامــا علــى كفــاءة اســتهالك الوقــود فــي الســيارات ونســب
التلــوث الناتجــة مــن مصافــي التكريــر وانبعاثــات الميثــان عــاوة علــى رفــع
الحظــر المفــروض علــى الحفــر والتعديــن فــي األراضــي الفيدراليــة والمناطــق
البحريــة التــي ُيحظــر فيهــا اآلن الحفــر والتنقيــب .ومــن المحتمــل كذلــك أن
يتــم تخفيــف أو حتــى إلغــاء القيــود التــي كانــت مقترحــة فــي إدارة أوبامــا
بشــأن انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون مــن محطــات توليــد الطاقــة
والتــي ســترد فيمــا بعــد.
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ربمــا يشــعر أصحــاب خطــوط النفــط والغــاز ،وهــم أحــد بــؤر التركيــز التــي
اتجهــت إليهــا أنظــار المعارضــة الشــعبية فــي الفتــرة األخيــرة ،باالرتيــاح أيضــاً .
حيــث أن ترامــب لديــه الفرصــة لتعييــن عــدد ال يقــل عــن عضويــن مــن أعضــاء
اللجنــة الفيدراليــة لتنظيــم الطاقــة والتــي تختــص بوضــع القيــود التنظيميــة
لخطــوط األنابيــب بيــن الواليــات .وطلــب ترامــب مــن شــركة ترانــس كنــدا،
وهــي الشــركة التــي تقدمــت بمشــروع خــط أنابيــب  Keystone XLورفضته
إدارة أوبامــا ألســباب تتعلــق بالمنــاخ ،بإعــادة تقديــم طلبهــا للحصــول
علــى تصريــح لعبــور الحــدود األمريكيــة .ومــن المقــرر أن ينقــل خــط أنابيــب
 - Keystone XLإذا تــم إنشــاؤه  -النفــط الخــام االصطناعــي ،والــذي
يزيــد معــدل الكربــون فيــه بنســبة  17%تقريبــاً مقارنــة باألنــواع المتوســطة
مــن الخــام األمريكــي ،مــن الرمــال النفطيــة الكنديــة إلــى مصافــي التكريــر
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الموجــودة فــي ســاحل الخليــج األمريكــي.
اإللغــاء الشــامل لكافــة اللوائــح التنظيميــة التــي كانــت مطبقــة فــي عهــد
إدارة أوبامــا مــن المحتمــل أن ينتــج عنــه ســيل مــن الدعــاوي القضائيــة ومــن
ثــم ال يبــدو أنــه أحــد الســيناريوهات المحتملــة .مــن الصعــب التخلــص مــن
التشــريعات الفيدراليــة بمــا فــي ذلــك اللوائــح التشــريعية القائمة على اإلقرار
الــذي تــم مؤخــراً بــأن هنــاك “مصــدر تعريــض للخطــر” بموجــب قانــون الهــواء
النظيــف األمريكــي والــذي ُيعتبــر فيــه ثانــي أكســيد الكربــون أحــد الغــازات
المســببة للتلــوث .يقتضــي اإللْ غــاء التــام لهــذه التشــريعات شــهادات مؤيــدة
لــه مــن العلمــاء وذوي الشــأن بمــا فــي ذلــك المختصيــن بالشــؤون البيئيــة،
وســيتم الطعــن عليــه أمــام المحاكــم .ومــع هــذا فــإن إدارة ترامــب بإمكانهــا
رفــض تنفيــذ أو تطبيــق اللوائــح التشــريعية التــي ال توافــق عليهــا.
الطريقــة األبســط ممــا ســبق هــي إيقــاف ســريان إرشــادات البيــت األبيــض
بشــأن تغيــر المنــاخ عــاوة علــى أي أوامــر تنفيذيــة مــن فتــرة بــاراك أوبامــا
والتــي لــم يتــم تطبيقهــا مــن خــال التشــريعات الرســمية أو الدعــاوى
القضائيــة .ولــم يســتطع بــاراك أوبامــا إلــى حــد بعيــد التوصــل إلــى أرض
مشــتركة وتفاهمــات حــول أولويــات السياســات مــع الكونجــرس الــذي
كان يهيمــن عليــه الجمهوريــون فــي معظــم رئاســته ومــن ثــم اعتمــد علــى
اإلجــراءات التنفيذيــة وهــي أقصــر قابليــة لالســتمرار مقارنــة بالتشــريعات
العاديــة.
السياســات بشــأن الفحــم :مــن بيــن الوعــود االنتخابيــة التــي أطلقهــا
ترامــب فــي حملتــه هــو التراجــع عــن السياســات المناهضــة الســتخدام
الفحــم التــي كانــت تطبقهــا إدارة أوبامــا .وأحــد االحتمــاالت المطروحــة

هــو التراجــع عــن أبــرز السياســات المعنيــة بالمنــاخ فــي عهــد أوبامــا وهــي
خطــة الطاقــة النظيفــة ( .)CPPوتهــدف الخطــة  -والتــي ال تــزال تواجــه
عقبــات جــراء الدعــاوى القضائيــة الكثيــرة المرفوعــة إللغائهــا  -إلــى تقليــل
انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة  32%عــن المســتويات التــي
كانــت عليهــا فــي عــام  2005وذلــك بحلــول عــام  .2030وتجــدر اإلشــارة
إلــى أن محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة التــي تعمــل بالفحــم هــي
الهــدف الرئيــس لخطــة الطاقــة النظيفــة .ومــن ضمــن الخيــارات المتاحــة
أمــام إدارة ترامــب هــو االســتهداف المباشــر لخطــة الطاقــة النظيفــة مــن
خــال محاولــة ســحبها أو الســير فــي طريــق أقــل مواجهــة مــع اآلخريــن وهــو
إيقــاف التمويــل المالــي المخصــص لهــا عــن طريــق الكونجــرس.
ســواء تــم إلغــاء خطــة الطاقــة النظيفــة أم بقيــت كمــا هــي ،فمــن غيــر
المحتمــل أن تــزداد حظــوظ اســتخدام الفحــم فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة زيــادة ملحوظــة .وتظهــر األرقــام التــي نشــرتها إدارة معلومــات
الطاقــة أن اســتهالك الفحــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة انخفــض
بنســبة  13%فــي عــام  2015وبنســبة  15%فــي عــام  2016بالرغــم مــن
أن خطــة الطاقــة النظيفــة غارقــة فــي معــارك قضائيــة تســببت فــي تأخيــر
تنفيذهــا (انظــر الشــكل  .)2وتتوقــع إدارة معلومــات الطاقــة أن يتعافــى
الطلــب علــى الفحــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة تعافيــاً طفيفــاً
بنســبة تصــل إلــى  2%تقريبــاً فــي  2017نظــراً لالرتفــاع المتوقــع فــي أســعار
14
الغــاز.
ترجــع المصاعــب التــي يتعــرض لهــا اســتخدام الفحــم فــي جــزء منهــا إلــى
عوامل الســوق وتعود بصفة رئيســية إلى االنخفاض الحاد في أســعار الغاز
الطبيعــي األمريكــي ممــا جعــل أســطول محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة
القديمــة التــي تعمــل بالفحــم فــي أمريــكا تفقــد ميزتهــا التنافســية .وتحقــق
خطــة الطاقــة النظيفــة أقصــى اســتفادة ممكنــة كحائــط صــد لمقاومــة
إعــادة إحيــاء صناعــة الفحــم فــي حالــة حــدوث ارتفــاع هيكلــي فــي أســعار
الغــاز الطبيعــي .إذا تــم ســحب خطــة الطاقــة النظيفــة ،فقــد نتوقــع حــدوث
مــدة قصيــرة مــن اإلبطــاء فــي صــورة التأخــر فــي تفكيــك محطــات الفحــم
التــي لــم تصــل إلــى نهايــة عمرهــا االفتراضــي.
يواجــه الطلــب علــى الفحــم علــى المــدى البعيــد ســواء فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة أو فــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
تهديــداً مــن منافســة تقنيــات توليــد الطاقــة األكثــر نظافــة لــه عــاوة علــى
الضرائــب والقيــود الخاصــة بتغيــر المنــاخ .بالرغــم مــن احتمــال أن نشــهد
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فتــرة مدتهــا ثمانــي ســنوات مــن مواقــف الجمهورييــن المؤيــدة الســتخدام
الفحــم فــي الحكومــة األمريكيــة إال أن تدابيــر المنــاخ علــى المســتوى
الوطنــي ال ســبيل إلــى إلغائهــا إلــى األبــد .وهنــاك احتمــال قــوي بــأن يأتــي
رئيــس فــي المســتقبل يعيــد التشــريعات المناهضــة الســتخدام الفحــم ممــا
قــد يقضــي فــي ذلــك الحيــن علــى أي اســتثمارات جديــدة فــي مصــادر
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االحتــراق القائمــة علــى الفحــم.
السياســات تجــاه الطاقــة النوويــة ومصــادر الطاقــة المتجــددة فــي
ِظــل إدارة ترامــب :تحــدث ترامــب أيضــاً عــن تأييــده للطاقــة النوويــة أثنــاء
المناظــرة الرئاســية الخاصــة بالعلــوم فــي ســبتمبر  ،2016وقــال إنهــا يجــب
أن تظــل جــزءاً مــن مصــادر توليــد الطاقــة األمريكيــة “لفتــرة طويلــة فــي
المســتقبل” 16.إن إنشــاء محطــات الطاقــة النوويــة الجديــدة هــي عمليــة
تســتغرق عقــوداً عديــدة مــن الزمــان علــى مــدار فتــرات رئاســية لعــدة
رؤســاء .ويمكــن أن تبــدأ إدارة ترامــب فــي خطــوات الموافقــة علــى إنشــاء
محطــات جديــدة مــع تقديــم المســاعدات التــي قــد تــؤدي إلــى تمديــد
العمــر االفتراضــي للمحطــات الموجــودة حاليــاً .
تقتــرب الكثيــر مــن محطــات الطاقــة النوويــة األمريكيــة مــن نهايــة عمرهــا
االفتراضــي المعتــاد .فمــن المقــرر خــروج ثمانــي محطــات بطاقــة توليــد
خاليــة مــن الكربــون قدرهــا  9.3جيجــا واط تقريبــاً مــن الخدمــة علــى مــدار
الســنوات القليلــة المقبلــة 17.ويمكــن أن تــؤدي الجهــود التــي تبذلهــا
حكومــات الواليــات مــع الدعــم المحتمــل مــن إدارة ترامــب إلــى اســتمرار
تشــغيل خمــس محطــات علــى األقــل مــن بيــن هــذه المحطــات .وتقــدم
واليتــا نيويــورك وإلينــوي “أرصــدة دائنــة عنــد الوصــول بانبعاثــات الكربــون
إلــى مســتوى الصفــر” وهــو نــوع مــن الدعــم لتمكيــن المحطــات الحاليــة مــن
الحفــاظ علــى ميزتهــا التنافســية مــع الغــاز الطبيعــي األرخــص ثمنــاً  .وعندمــا
تســتمر المحطــات النوويــة الخمســة فــي الخدمــة ،فإنهــا ســتعوض مقــداراً
مــن النمــو قــدره حوالــي  720مليــون قــدم مكعــب فــي اليــوم مــن الطلــب
علــى الغــاز الطبيعــي 18.وفــي حالــة بــذل جهــود إضافيــة إلحيــاء الطاقــة
النوويــة مــن ِقبــل أي رؤســاء أمريكييــن فــي المســتقبل ،فــإن ذلــك يمكــن
أن يــؤدي إلــى تأجيــل خــروج المزيــد مــن المحطــات النوويــة مــن الخدمــة بــل
وقــد يســمح ببنــاء محطــات نوويــة جديــدة .ومــن المنتظــر أن تســفر هــذه
الخطــوة عــن نتائــج إيجابيــة فــي جوانــب المنــاخ مــن خــال تقليــل الطلــب
علــى الغــاز الطبيعــي و/أو الفحــم ومــا ينتــج عنهــا مــن انبعاثــات.
رغــم أن ترامــب أعلــن تأييــده فــي الماضــي لمصــادر الطاقــة المتجــددة إال
أن بيئــات الوقــود األحفــوري التــي عمــل فيهــا األشــخاص المعينيــن فــي
المناصــب الوزاريــة فــي إدارتــه وســيطرة الحــزب الجمهــوري علــى الكونجــرس
األمريكــي يوحيــان بــأن صناعــة الطاقــة المتجــددة فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ســتمر بفتــرة عصيبــة .وشــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة فــي
منشــآت توليــد الطاقــة مــن الريــاح والطاقــة الشمســية فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة بالرغــم مــن توفــر الكهربــاء الناتجــة مــن الغــاز الطبيعــي
وهــي أرخــص ســعراً  ،ويرجــع ذلــك إلــى األرصــدة التعويضيــة فــي الضرائــب
الفيدراليــة وغيرهــا مــن الحوافــز علــى مســتوى كل واليــة.
فــي ضــوء التشــريعات الحاليــة ،ستشــهد مشــاريع توليــد الطاقــة الكهربائيــة
مــن الريــاح انخفاضــاً وقــدره  20%ســنوياً فــي حجــم الدعــم الفيدرالــي
المخصــص لهــا والــذي يســمى “األرصــدة التعويضيــة لضرائــب اإلنتــاج” حتــى
تصــل هــذه األرصــدة إلــى الصفــر فــي عــام  .2020وتمــت صياغــة “رصيــد
ضرائــب االســتثمار” للطاقــة الشمســية بنفــس الطريقــة لتنتهــي فــي عــام
 ،2021بالرغــم مــن أنــه مــن المفتــرض اســتمرار نســبة وقدرهــا  10%مــن
األرصــدة التعويضيــة للطاقــة الشمســية بعــد هــذه الفتــرة .ويســتطيع
الكونجــرس األمريكــي بــكل ســهولة أن يســمح باالنخفــاض التدريجــي
للتمويــل فــي كال القطاعيــن ،بحســب الخطــة األصليــة المحــددة ،علــى
ـدال مــن ذلــك قــد ُي ِقــدم علــى إنهــاء
مــدار الســنوات القليلــة القادمــة أو بـ ً

نظــام األرصــدة التعويضيــة قبــل األوان المحــدد لنهايتهــا .إذا لــم يكــن هناك
أرصــدة تفضيليــة ،فــإن طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية ســتقل قدرتهــا
علــى منافســة الغــاز الطبيعــي مــن منظــور التكلفــة .ومــن المتوقــع بــا
جــدال أن تواصــل بعــض الواليــات السياســات الداعمــة لمصــادر الطاقــة
المتجــددة لديهــا ،وربمــا يســتمر تطويــر التكنولوجيــا فــي تحســين الكفــاءة
وتقليــل التكلفــة.

التداعيات على قطاع النفط والغاز األمريكي
وزيادة الصادرات األمريكية
إذا كان يجــوز اســتخدام أســعار أســهم الوقــود األحفــوري كمؤشــر ،فــإن
المشــاعر األوليــة للمســتثمر توحــي بــأن إدارة ترامــب فرصــة جيــدة لقطــاع
النفــط والغــاز .ويمكــن أيضــاً طــرح الحالــة المناقضــة لمــا ســبق .فمــن
جانــب ،يمكــن أن يــؤدي تخفيــف التشــريعات البيئيــة إلــى تحســين توقعــات
النمــو فــي قطــاع إنتــاج النفــط والغــاز مــن خــال تقليــل توقعــات التكاليــف
المســتقبلية الخاصــة بالنفقــات الرأســمالية لتقليــل االنبعاثــات .ومــن جانــب
آخــر ،إذا نجــح ترامــب فــي إحيــاء صناعــة الفحــم أو الطاقــة النوويــة فــإن الغــاز
الطبيعــي ســيواجه مصــدراً جديــداً غيــر متوقــع للمنافســة فــي قطــاع توليــد
الطاقــة.
لقــد أجبــر االنخفــاض الــذي حــدث مؤخــراً فــي أســعار النفــط شــركات النفــط
والغــاز األمريكيــة علــى تحســين الكفــاءة االقتصاديــة .وتنخفــض تكاليــف
التعــادل 19آلبــار النفــط والغــاز المســتخرج مــن الصخــور بنســبة متوســطة
قدرهــا  22%فــي الســنة منــذ  20.2013بالرغــم مــن أن مالئمــة األســعار
الســائدة فــي األســواق الدوليــة هــي أبــرز الشــروط المســبقة إال أن
السياســات الداعمــة لقطــاع النفــط والغــاز األمريكــي يمكــن أن تســاعد فــي
زيــادة الصــادرات مــن الغــاز الطبيعــي والنفــط والخــام والمنتجــات المكــررة
األمريكيــة.
لعــل أبــرز إجــراء لتحســين حظــوظ قطــاع النفــط والغــاز األمريكــي هــو ذلــك
الــذي تــم فــي ِظــل إدارة أوبامــا عندمــا شــهد عــام  2015إلغــاء الحظــر
المفــروض منــذ مــدة طويلــة علــى الصــادرات النفطيــة بدعــم مــن كال
الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري فــي الكونجــرس األمريكــي .بجانــب
ذلــك ،وافقــت إدارة أوبامــا علــى إصــدار تصاريــح لمنشــآت بنيــة تحتيــة جديــدة
للغــاز الطبيعــي والتــي مــن المتوقــع أن تُ حـ ِـدث زيــادة حــادة فــي الصــادرات
األمريكيــة .ومــن بيــن المشــاريع التــي تمــت الموافقــة عليهــا خطــا أنابيــب
إضافييــن للغــاز الطبيعــي إلــى المكســيك واللــذان ســيؤديان إلــى زيــادة
ملحوظــة فــي متوســط الكميــة التــي تصدرهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وقدرهــا  2.1مليــار قــدم مكعــب يوميــاً  ،عــاوة علــى إنشــاء عشــر محطــات
المســال 21.وتبيــن نمــاذج المحــاكاة
لتســييل وتصديــر الغــاز الطبيعــي ُ
والتنبــؤات التــي أعدهــا معهــد باكــر فــي جامعــة رايــس أن عــدد محطــات
الغــاز الطبيعــي المســال التــي حصلــت علــى تصاريــح إنشــائية يتجــاوز علــى
األرجــح إجمالــي العــدد الــذي ســيتم بنــاؤه فعـ ًـا في ضوء الزيادة المســتمرة
22
فــي المعــروض مــن الغــاز الطبيعــي المســال علــى مســتوى العالــم.
مــن العوامــل األخــرى التــي يمكــن أن تؤثــر علــى صــادرات الغــاز  -بحســب
مــا ُذكــر آنفــاً  -هــو المكســيك .ويحــل الغــاز الصخــري األمريكــي ،الــذي
تســتورده المكســيك مــن خــال خطــوط األنابيــب ،محــل زيــت الوقــود
الثقيــل فــي قطــاع توليــد الطاقــة المكســيكي ويقضــي أيضــاً علــى ورادات
المســال األعلــى تكلفــة (انظــر الشــكل  .)3ومــع هــذا فــإن
الغــاز الطبيعــي ُ
ترامــب تحــدث عــن فــرض قيــود علــى حركــة التجــارة والهجــرة بيــن الواليــات
المتحــدة األمريكيــة والمكســيك .وربمــا إحــدى النتائــج المترتبــة علــى تدهــور
العالقــة بيــن الجانبيــن هــي انخفــاض التوقعــات بحــدوث زيــادة فــي صــادرات
الغــاز الطبيعــي األمريكيــة .وتشــمل المشــاريع المعرضــة للخطــر فــي مثــل
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هــذا الســيناريو خطــوط األنابيــب األربعــة لتصديــر الغــاز والتــي يتــم إنشــاؤها
فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر وتصــل طاقتهــا مجتمعــة إلــى  3.5مليــار قــدم
مكعــب فــي اليــوم .ومــن المخطــط إنشــاء خطــي أنابيــب إضافييــن لتصديــر
الغــاز األمريكــي تســهم بكميــة إضافيــة قدرهــا  3.3مليــار قــدم مكعــب فــي
اليــوم 23.وقطعــاً يمكــن أن يــؤدي إلغــاء تمديــد خــط األنابيــب للمكســيك
إلــى توفيــر الغــاز لتصديــره كغــاز طبيعــي ُمســال.

السياسات األمريكية بشأن المناخ في الفترة
المقبلة
لــم يكــن تغيــر المنــاخ قضيــة رئيســية أثنــاء الحملــة االنتخابيــة بالرغــم مــن أن
ترامــب تحــدث علــى المــأ ووصــف تغيــر المنــاخ بأنــه “خدعــة” الهــدف منهــا
إلحــاق الضــرر باالقتصــاد األمريكــي وطالــب ب ـ “إلغــاء” اتفــاق باريــس بشــأن
تغيــر المنــاخ الــذي تــم التوصــل إليــه فــي  .2015ومــع هــذا كانــت تصريحــات
ترامــب بعــد الفــوز باالنتخابــات أكثــر حــذراً  24.ويوحــي نقــص االهتمــام
بقضيــة المنــاخ بــأن إدارة ترامــب ربمــا توجــه أنظارهــا إلــى أولويــات أخــرى فــي
العــام األول أو العاميــن األوليــن مــن فتــرة رئاســته .ومــع هــذا فــإن بعــض
المعينيــن فــي المناصــب الوزاريــة اتخــذوا مواقــف عامـ ًـة رافضــة لتدابيــر
مواجهــة تغيــر المنــاخ .بــل أن البعــض منهــم ذهــب إلــى حــد التشــكيك فــي
اإلجمــاع العلمــي حــول دور البشــرية فــي تغيــر المنــاخ 25.فضـ ًـا عمــا ســبق،
فــإن المشــككين فــي تغيــر المنــاخ بيــن أعضــاء الحــزب الجمهــوري الذيــن
يســيطرون علــى كال غرفتــي الكونجــرس يمكــن أن يقترحــوا تشــريعاً فــي
هــذا الشــأن ثــم ُيطلــب مــن ترامــب الموافقــة علــى إصــداره.
تشمل التصرفات المحتملة ما يلي:
• اإللغــاء أو إيقــاف التمويــل أو التصــرف بصــورة خــاف ذلــك لتقويــض
خطة الطاقة النظيفة بحسب ما ورد أعاله.
• االنســحاب مــن اتفــاق باريــس لعــام  2015ســواء رســمياً أو بتجاهــل
تنفيذ االلتزامات المفروضة على الواليات المتحدة األمريكية.
• االنســحاب مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ
لعام  1992وهي المعاهدة األم التفاق باريس.

• التراجــع عــن تســديد المبلــغ المتبقــي وقــدره  2مليــار دوالر أمريكــي
مــن االلتزامــات األمريكيــة لصنــدوق المنــاخ األخضــر والــذي يقــوم بتمويل
مشــاريع تخفيــف حــدة آثــار تغيــر المنــاخ ومشــاريع التكيــف مــع تغيــر
المناخ في البلدان النامية  ،26و/أو
• التخلــي عــن اتفاقــات المنــاخ األخــرى ومنهــا االتفــاق الثنائــي مــع الصيــن
أو اتفــاق عــام  2016بيــن حكومــات الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
وكنــدا ،والمكســيك لتوليــد نصــف احتياجاتهــا الكهربائيــة مــن مصــادر
27
خالية الكربون بحلول عام .2025
التداعيــات المحتملــة التخــاذ تدابيــر مناهضــة لتغيــر المنــاخ :يزيــد الزخــم
السياســي العالمــي نحــو تدابيــر المنــاخ منــذ التوقيــع علــى اتفــاق باريــس.
ولمــا كانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم
وفــي الوقــت نفســه تتحمــل المســؤولية عــن أكبــر قــدر مــن كميــات الكربــون
المتراكمــة فــي الغــاف الجــوي (الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي ثانــي
أكبــر دولــة تتســبب فــي انبعاثــات فــي الوقــت الحاضــر بعــد الصيــن) فــإن رد
فعــل الجانــب األمريكــي ينبغــي أن يكــون علــى قــدر اللــوم الــذي يتناســب
ـال.
مــع نســبة مســاهمتها فــي االحتبــاس الحــراري .ســقف التوقعــات عـ ٍ
االنســحاب األمريكــي أحــادي الجانــب مــن االتفاقــات الدوليــة المعنيــة
بالمنــاخ أو النكــوص عــن التزامهــا فــي اتفــاق باريــس يمكــن أن يكــون لــه
تكاليــف دبلوماســية باهظــة حيــث ســيلحق ضــرراً بالســمعة الدوليــة
األمريكيــة ويقــوض العالقــات مــع حلفائهــا (ولكــن العالقــات مــع دول
مجلــس التعــاون الخليجــي لــن تتأثــر علــى األرجــح) .وســتنظر حكومــات الــدول
األوروبيــة تحديــداً إلــى هــذا الســلوك باعتبــاره َخ ْرقــاً اللتــزام دولــي .بــل أن
بعــض الشــركاء األوربييــن قــد يذهبــون إلــى حــد عــدم إبــداء الرغبــة فــي دعــم
أولويــات ترامــب فــي مجــاالت أخــرى.
وأبــدى ممثلــو بعــض الــدول بمــا فيهــا الصيــن نواياهــم شــفوياً علــى األقــل
بــأن بالدهــم ســتواصل تنفيــذ التزاماتهــا فــي اتفــاق باريــس بغــض النظــر
عــن كيفيــة تصــرف الواليــات المتحــدة األمريكيــة 28.إذا نجحــت الصيــن فــي
تقليــل اســتخدام الفحــم وانبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون فإنهــا قــد
تعــزز مكانتهــا كدولــة رائــدة مســؤولة علــى المســتوى الدولــي فــي وقــت
تســير فيــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي االتجــاه المعاكــس لذلــك .فــي
البلــدان األخــرى ،ربمــا يــؤدي الرفــض األمريكــي التفــاق باريــس إلــى قيــام
بعــض الــدول بتجاهــل تنفيــذ التزاماتهــا والبــدء فــي التصــرف كمــا يحلــو

الشكل  :3المكسيك هي أكبر مستورد لصادرات الغاز األمريكية.
الربع الثاني من  2016بحسب البلد (مليار قدم مكعب)
صادرات الغاز الطبيعي األمريكية في ُ
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لهــا فــي مجــال الكربــون وتوجيــه اللــوم إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وراء تغيــر موقفهــا .إذا اســتمر التراجــع ا ألمريكــي عــن تدابيــر مواجهــة تغيــر
المنــاخ علــى المــدى البعيــد ،فمــن المتصــور أن تُ ِقــدم بعــض الــدول علــى
فــرض “رســوم جمركيــة للكربــون” علــى الــواردات األمريكيــة.
ـال بيــن األمريكييــن .فنجــد أن
أخيــراً  ،تحظــى تدابيــر تغيــر المنــاخ بدعــم عـ ٍ
شــركات الطاقــة وغيرهــا مــن شــركات القطــاع الخــاص ألزمــت نفســها فعـ ًـا
بتطبيــق إســتراتيجيات أعمــال غيــر ضــارة بالمنــاخ .وتعهــد ممثلــو شــركات
عديــدة بتقليــل انبعاثــات الكربــون بغــض النظــر عــن المواقــف التــي يتخذهــا
29
الرئيــس األمريكــي والكونجــرس.
ولعــدة أســباب ،يذهــب البعــض إلــى القــول بــأن حتــى الحكومــة األمريكيــة
التــي يهيمــن عليهــا الجمهوريــون ســتواجه صعوبــة فــي التراجــع عــن الطريــق
الــذي اتخذتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــأن تغيــر المنــاخ .ونتصــور أن
ـدال ممــا ســبق منهجــاً يعتمــد علــى “الســير البطــيء”
إدارة ترامــب ســتتبنى بـ ً
فــي قضايــا تغيــر المنــاخ مثلمــا كان عليــه الحــال فــي السياســات التــي كانــت
تطبقهــا إدارة جــورج دبليــو بــوش حيــث لــم يكــن المنــاخ يحظــى باألولويــة
آنــذاك.

التأثير على العالقات بين الواليات المتحدة
األمريكية ودول الخليج
إذاً ما الذي يمكن أن تتوقعه دول الخليج من اإلدارة األمريكية الجديدة؟
يقلــل تنامــي درجــات االكتفــاء الذاتــي والكفــاءة فــي الطاقــة بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة مــن واردات النفــط والغــاز ،ويدفــع الــدول الخليجيــة
المصــدرة فعـ ًـا باتجــاه األســواق المتناميــة فــي آســيا .الــواردات األمريكيــة
المســال شــبه توقفــت .كمــا أوضحنــا ســابقاً  ،النفــط
مــن الغــاز الطبيعــي ُ
هــو ســلعة الطاقــة الوحيــدة التــي يتــم اســتيرادها بكميــات كبيــرة .وانخفــض
اإلنتــاج النفطــي المحلــي األمريكــي بنســبة  500,000برميل/اليــوم منــذ
أن وصــل إلــى ذروتــه فــي  2015ممــا أدى إلــى زيــادة طفيفــة فــي واردات

النفــط الخــام لتصــل إلــى  7مليــون برميل/اليــوم تقريبــاً  .وتســتورد الواليــات
المتحــدة األمريكيــة  17%تقريبــاً مــن النفــط مــن دول مجلــس التعــاون
30
الخليجــي معظمهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية (انظــر الشــكل .)4
ومــن المتوقــع أن ينخفــض اإلنتــاج النفطــي األمريكــي بنســبة 100,000
برميــل أخرى/فــي اليــوم فــي عــام  31،2017ولكــن يتنبــأ الكثيــرون بالعــودة
إلــى الزيــادة فــي كميــة اإلنتــاج بعــد ذلــك بفتــرة قصيــرة.
مــن المرجــح أن تظــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة مســتورداً كبيــراً للنفــط
الخــام الســعودي وذلــك فــي ضــوء ترتيبــات شــركات التكريــر األمريكيــة
وامتــاك المملكــة العربيــة الســعودية لمنشــآت تكريــر أمريكيــة طاقتهــا
 620,000برميل/اليــومَّ 32.أمــا فــي المســتقبل ،فمــن المحتمــل أن تواصــل
الــواردات األمريكيــة منحنــى الهبــوط جــراء ارتفــاع كميــة اإلنتــاج األمريكــي
وثبــات أو انخفــاض الطلــب .ولهــذا فــإن األســواق اآلســيوية ســتتواصل
زيــادة أهميتهــا بالنســبة للصــادرات النفطيــة مــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي.
َّأمــا عــن الغــاز ،فمــن المتوقــع أن تشــهد صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال
األمريكيــة زيــادة علــى مــدار فتــرة رئاســة ترامــب وهــي الســنوات األربــع حتــى
نهايــة  2020بعــد اكتمــال محطــات التســييل الجديــدة التــي يجــري إنشــائها.
وســوف ينافــس الغــاز الطبيعــي المســال األمريكــي علــى الهامــش مــع
الشــحنات القادمــة مــن ُعمــان وأبوظبــي وخصوصــاً قطــر بالرغــم مــن أن
التكلفــة مفرطــة االنخفــاض للغــاز القطــري ســتجعل لــه الصــدارة .وســاعد
ضــخ الغــاز الطبيعــي المســال األمريكــي إلــى األســواق التــي تعانــي فعـ ًـا
مــن زيــادة المعــروض فــي تخفيــض األســعار ممــا ســمح للــدول التــي ليــس
ـدال مــن
لديهــا غــاز فــي الشــرق األوســط إلــى التحــول إلــى االســتيراد بـ ً
تطويــر مواردهــا المحليــة الصعبــة مــن الغــاز أو إصــاح األســعار الحكوميــة
التــي تتســبب فــي إعاقــة تطويــر صناعــات المنبــع .ويبــدو الشــرق األوســط
اآلن ســوقاً مجديــة للغــاز الصخــري األمريكــي .ومنــذ ديســمبر  ،2016تــم
تصديــر خمــس شــحنات مــن الغــاز الطبيعــي المســال األمريكــي مــن محطــة
الغــاز الطبيعــي المســال التــي تــم افتتاحهــا مؤخــراً وهــي Sabine Pass
إلــى دول عربيــة؛ شــحنتان لــكل مــن الكويــت واألردن وشــحنة إلــى دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة( 33.انظــر الجــدول .)1

الشكل  :4الواردات األمريكية من النفط الخام الكندي تحل محل الواردات من الشرق األوسط وفنزويال.
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بحسب بلد المنشأ 2011-2015
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التداعيات على منطقة الخليج
كيــف يمكــن أن تؤثــر التغيــرات المحتملــة فــي السياســات علــى حجــم التجــارة
بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي؟ هنــاك
عــدة ســيناريوهات مختصــرة تطــرح نفســها:
• ربمــا يــزداد الطلــب األمريكــي علــى اســتيراد النفــط فــي حالــة التراجــع عــن
لوائــح كفــاءة الطاقــة ومنهــا المعاييــر الحاليــة لوكالــة حمايــة البيئــة والتــي
تضــع متوســط النســبة عنــد  54.5ميــل لــكل جالــون ( 4.32لتــر لــكل 100
كيلــو متــر) للســيارات الخفيفــة التــي يتــم إنتاجهــا فــي الفتــرة بيــن 2017
و .2025ويمكــن أال تتحقــق التوقعــات بحــدوث انخفــاض فــي الطلــب
األمريكــي علــى البنزيــن فــي حالــة حــدوث تغيــر كبيــر فــي التشــريعات
عالوة على استمرار انخفاض أسعار الوقود.
العوامــل األخــرى التــي تتأثــر بوجــود ترامــب تميــل نحــو عــدم زيــادة الــواردات.
وتشــمل هــذه العوامــل مــا يلــي:
• تقليــل القيــود المفروضــة علــى إنتــاج النفــط والغــاز المحلــي ُيمكِ ــن أن
حدث زيادة في كمية العرض األمريكية.
ُي ِ
• كمــا أن احتمــال زيــادة النفــاذ الكنــدي إلــى ســوق الخــام األمريكــي وال
ســيما الخــام الثقيــل مــن مقاطعــة ألبرتــا فــي كنــدا ،والــذي ينافــس
درجــات الخــام التــي تصدرهــا منطقــة الشــرق األوســط ،هــو نذيــر ســوء
لكمية العرض القادمة من الشرق األوسط.
درجــات الخــام الخليجيــة لهــا ميــزة واضحــة فــي التكلفــة بالرغــم مــن
المكاســب التــي تحققــت فــي الكفــاءة فــي اإلنتــاج النفطــي األمريكــي .فــي
الفتــرات التــي تنخفــض فيهــا األســعار ،يســتعيد النفــط القــادم مــن منطقــة
ـادة حصتــه الســوقية ألن المنافســين الذيــن يتحملــون تكاليــف
الخليــج عـ ً
أعلــى يفرضــون قيــوداً علــى حجــم اإلنتــاج مــن اآلبــار.
ـك ،ال يحتمــل أن يصبــح الغــاز الصخــري األمريكــي مصــدراً
ـون َذلِ ـ َ
فــي ُغ ُضـ ِ
مؤثــراً للتوريــد لــدول الخليــج التــي ليــس لديهــا غــاز ومنهــا دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة والكويــت .ويرجــع ذلــك إلــى مــا يلــي:

• التكلفــة األساســية للغــاز الصخــري األمريكــي أعلــى مــن بعــض المصــادر
المنافسة له.
• يتنامــى الطلــب األمريكــي علــى الغــازَ ،
وأ َشـ َـار ترامــب ِإلَ ــى أنــه ســيدعم
شــركات التصنيــع التــي تقــرر البقــاء وممارســة نشــاطها فــي البــاد ،ممــا
يؤشر بدوره إلى المزيد من الزيادة في الطلب األمريكي ،و
• توجــد األســواق األجنبيــة للغــاز األمريكــي فــي حــدود المنطقــة التــي
تغطيهــا خطــوط األنابيــب ممــا قــد يجعلهــا تحــل محــل كميــات الغــاز التــي
المســال األقــل تنافســية فــي
يتــم اســتيرادها مــن مشــاريع الغــاز الطبيعــي ُ
السعر.
الط ْبــع يمكــن أن ينقلــب هــذا التحليــل رأســاً علــى عقــب فــي حــال توتــر
وب ّ
ِ
العالقــات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمكســيك أو ارتفــاع
حفــز الواليــات المتحــدة
المســال ممــا ُي َّ
األســعار العالميــة للغــاز الطبيعــي ُ
األمريكيــة علــى زيــادة صادراتهــا مــن الغــاز .وحتــى لــو حــدث ذلــك ،فــإن
الزيــادة فــي الصــادرات األمريكيــة لــن تســهم إال مســاهمة طفيفــة فــي
الكميــة المعروضــة .فــي ضــوء االحتياطيــات الضخمــة مــن الغــاز فــي منطقــة
الخليــج ،يذهــب البعــض إلــى القــول بــأن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
ســتحصل علــى فائــدة أكبــر علــى المــدى البعيــد عنــد ترشــيد أســعار الغــاز
الطبيعــي ممــا يــؤدي إلــى حوافــز لالســتثمارات فــي صناعــات المنبــع وتجــارة
الغــاز اإلقليميــة.
التغيــرات فــي السياســات األمريكيــة تجــاه المنــاخ ومصــادر الطاقــة
المتجــددة لــن يكــون لهــا إال تأثيــرات محــدودة علــى منطقــة الخليــج .ربمــا
يحــدث تباطــؤ فــي الحصــة المتزايــدة لمصــادر الطاقــة المتجــددة فــي ســوق
الكهربــاء األمريكــي فــي ِظــل رئاســة ترامــب وخصوصــاً لــو تــم إلغــاء أرصــدة
الضرائــب لطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية أو تركهــا تنخفــض تدريجيــاً
حتــى التخلــص منهــا نهائيــاً  .يمكــن أن يتســبب انخفــاض حــدة المنافســة مــن
مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي اســتمرار نمــو حصــة الغــاز فــي ســوق توليــد
الطاقــة األمريكــي.
هنــاك صعوبــة أكبــر فــي محاولــة توقــع كيفيــة تطــور العالقــات بيــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودول الخليــج فــي ِظــل رئاســة ترامــب .وتمثــل

الجدول  :1صادرات الغاز الصخري األمريكي إلى الشرق األوسط في الفترة من مارس إلى ديسمبر .2016
المسال من محطة  Cheniere Sabine Passفي لويزيانا إلى دول الشرق األوسط
صادرات الغاز الطبيعي ُ
تاريخ الشحن

البلد المستورد

اسم الناقلة

الكمية
(ألف قدم مكعب)

 28مارس 2016

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

السعر في نقطة
التصدير (دوالر/مليون
وحدة حرارية)

Energy Atlantic

3,391,066

3.95 $

 10مايو 2016

الكويت

Creole Spirit

3,609,595

3.12 $

 18يوليو 2016

األردن

Gaslog Greece

3,566,496

5.60 $

 1سبتمبر 2016

الكويت

SCF Melampus

3,458,203

5.32 $

 11سبتمبر 2016

األردن

Maran Gas Delphi

3,361,693

5.53 $
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تصريحــات ترامــب بعــد الفــوز باالنتخابــات خطــوة إلــى الــوراء مــن الموقــف
ـداء الــذي كان يتخــذه كمرشــح لالنتخابــات عندمــا أشــار إلــى أنــه فــي
األكثــر عـ ً
حــال فــوزه بالرئاســة ســيرفض شــراء النفــط مــن حلفــاء الواليــات المتحــدة
األمريكيــة فــي الخليــج إذا رفضــت هــذه الــدول تعويــض الواليــات المتحــدة
األمريكيــة عــن حمايــة الشــحنات النفطيــة أو رفضــت المشــاركة في عمليات
34
مكافحــة اإلرهــاب.
مــن منظــور اإليــرادات فــإن اســتيراد الواليــات المتحــدة األمريكيــة للنفــط
مــن الخليــج أو عــدم اســتيرادها لــه ليــس لــه إال فــارق بســيط بالنســبة للــدول
المصــدرة فــي الخليــج 35.ومــع هــذا فــإن االقتصــاد الدولــي يقــوم علــى
الصــادرات النفطيــة الخليجيــة؛ فــإذا توقفــت هــذه الــواردات فــإن ذلــك لــه
تداعيــات ســلبية علــى جميــع المســتهلكين .حريــة التجــارة هــي مصلحــة
عامــة للعالــم أجمــع .وتمثــل المضايــق اإلســتراتيجية نقــاط ضعــف تســتدعي
حمايتهــا لتجنــب الصدمــات المؤديــة إلــى اضطــراب األســواق .ربمــا يســاعد
اســتيعاب إدارة ترامــب لحجــم المقايضــات والعالقــات المتداخلــة فــي
صياغــة سياســاتها بشــأن الطاقــة إزاء بقيــة دول العالــم.

المســال األمريكــي المتجهــة إلــى الشــرق؛ بــل أن منتجــات الطاقــة
الطبيعــي ُ
المســال -
المكــررة والغــاز الطبيعي ُ
األمريكيــة والخليجيــة  -وهــي المنتجــات ُ
ســيحدث بينهــا تنافــس فــي بعــض األســواق .وبمقــدار التطــور الــذي يحــدث
فــي مشــهد قطــاع الطاقــة ســيحدث تطــور مماثــل فــي أســاس العالقــات
السياســية والدعــم العســكري األمريكــي .فحيــث كانــت المظلــة األمنيــة
األمريكيــة تقــوم فــي الماضــي علــى االعتمــاد المباشــر علــى الصــادرات
الخليجيــة إال أن العالقــات ســيتزايد اعتمادهــا علــى المصالــح المشــتركة
فــي العالقــات الدوليــة وذلــك فــي ضــوء األهميــة اإلســتراتيجية لمنطقــة
الخليــج.

الخاتمة
في أوائل  ،2017تلوح في األفق بوادر إعادة تشكيل أولويات السياسات
األمريكيــة تجــاه الطاقــة .تقــدم هــذه الورقــة البحثيــة االســتنتاجات التاليــة:
فيمــا يخــص تغيــر المنــاخ مــن المحتمــل أن تبتعــد إدارة ترامــب عــن قضايــا
البيئــة والمنــاخ وتغيــر األولويــات التــي كانــت موجــودة فــي عهــد أوبامــا
وتوجــه أنظارهــا نحــو تحقيــق مصالــح قطــاع شــركات الطاقــة .ومــع هــذا
فــإن تأثيــر ذلــك علــى حالــة البيئــة فــي البــاد وانبعاثاتهــا المســتقبلية مــن
غــازات الدفيئــة ربمــا يكــون محــدوداً جــراء عامليــن هاميــن:
أوال الحكومــة الفيدراليــة ليــس لهــا إال تأثيــر عنــد الدرجــة الثالثــة علــى
•
ً
أوال بمؤشــرات األســواق الدوليــة
قطــاع الطاقــة األمريكــي والــذي يتأثــر ً
وثانياً باللوائح واألنظمة التي تطبق على مستوى كل والية.
• ثانيــاً مــن المرجــح أن تعطــي إدارة ترامــب األولويــة للسياســات التــي ركَّ ــز
بدال من الطاقة.
عليها في حملته االنتخابية ومنها الهجرة والتجارة ً
فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،يبــدو قطــاع الطاقــة األمريكيــة متوازنــاً حيــث
تتعافــى شــركات النفــط والغــاز مــن انخفــاض أســعار الســوق علــى مــدار
العاميــن الماضييــن فــي حيــن أن األســعار النهائيــة التــي يدفعهــا المســتهلك
األمريكــي مــا تــزال منخفضــة.
ورغــم ذلــك فــإن الفلســفة السياســية التــي يتبناهــا الممثلــون المنتخبــون
والمعينــون الجــدد فــي المناصــب الوزاريــة تشــمل كل شــيء بــدءاً مــن
السياســات الحمائيــة واالنعزاليــة حتــى المثاليــة القائمــة علــى حريــة الســوق.
هــذا التبايــن الواســع فــي وجهــات النظــر يفتــح المجــال أمــام نطــاق كبيــر
علــى غيــر المعتــاد مــن السياســات المحتمــل تبنيهــا .ولهــذا فــإن التغيــرات
الجذريــة فــي سياســات الطاقــة ال تــزال متصــورة ســواء مــن خــال المعينيــن
فــي المناصــب الوزاريــة الذيــن عملــوا فــي قطــاع الوقــود األحفــوري أو مــن
خــال الكونجــرس الــذي يســيطر عليــه الجمهوريــن أو كليهمــا.
بالنســبة لــدول الخليــج ،فــإن عالقــات الطاقــة مــع الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ســتواصل تطورهــا .فمــا كان فــي الماضــي عالقــة قائمــة
علــى التصديــر وحســب يتحــول اآلن إلــى عالقــة تقــوم بشــكل أكبــر علــى
التعامــات المتبادلــة .ويــرى المؤلفــون أن عــدد الناقــات التــي تنقــل
النفــط الخليجــي فــي طريقهــا إلــى الغــرب ســتقل بمــرور الوقــت .وحتــى
تلــك الناقــات التــي ســتتجه إلــى الغــرب فعـ ًـا فربمــا تواجــه ناقــات الغــاز
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