تعليق
الموازنة ما بين أمن الطاقة في الصين
وانتقالها إلى الحياد الكربوني
فبراير 2021
دونمي تشين ،ماري لومي

المقدمة
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ إبان انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة
لألمم المتحدة في العشرين من شهر سبتمبر عام  ،2020بأن بالده ستبلغ ذروة االنبعاثات
الكربونية قبل عام  ،2030وستحقق الحياد الكربوني بحلول عام  .2060وتعتبر هذا الخطوة
بالغة األهمية في إطار الجهود العالمية المبذولة للتصدي لتغير المناخ ،وقد اجتاح هذا
الهدف الصيني جميع أنحاء البالد .كما أصبحت كلمة "ذروة الكربون" و"الحياد الكربوني"
من الكلمات الرنانة ذائعة الصيت بين الحكومات واألوساط األكاديمية وعالم التجارة .وقد
بدأت كل حكومة إقليمية وبلدية في وضع خططها وتصميم مبادرات جديدة لتحقيق هذه
األهداف .وأطلقت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية ( )SGCCفي عام  ،2021خطتها
الرامية إلى بلوغ ذروة االنبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني .كما حددت شركة Three
 - Gorges Corporationشركة كبرى من شركات الطاقة -جدولها الزمني الالزم لتحقيق
هذه األهداف ،فيما أعلنت شركة مجموعة باوو للصلب في الصين ( )China Bao Steelعن
هدفها المتمثل في خفض االنبعاثات الكربونية بنسبة  ٪ 30بحلول عام  .2035بل نجد أن
المجموعات االجتماعية والمجتمعية قد شرعت في تنفيذ أنشطة االتصال والتثقيف فيما
يتعلق بالوصول إلى ذروة االنبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.
مؤخرا موجة من الجدل
وبعد عامين من هذا اإلعالن ،أثار خطاب آخر ألقاه الرئيس الصيني
ً
والنقاشات بشأن التزامات الصين وجهودها الرامية إلى التصدي لتغير المناخ ،وألقي هذا
الخطاب في  25يناير عام  2022خالل جلسة الدراسة الجماعية السادسة والثالثين بشأن
القضايا المتعلقة بذروة االنبعاثات الكربونية والحياد الكربوني داخل المكتب السياسي للحزب
الشيوعي الصيني ،الذي يمثل الهيئة العليا لصناعة القرار في الصين (.)Xinhua 2022a
باإلضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق أهداف الصين "للكربون المزدوج ،" 1أي أهداف
انبعاثاتها المتوسطة والطويلة األجل لعامي  2030و ،2060وقد سلط الرئيس الصيني
الضوء على العديد من القضايا المهمة قصيرة األجل ،بما فيها تأمين إمدادات الطاقة والمواد
واألغذية ،وشدد كذلك على تجنب التدابير التي تتبع قاعدة "مقاس واحد يناسب ويالئم
الجميع" بالنسبة للمقاطعات الصينية ،واالستعاضة عن ذلك بمراعاة االختالفات القائمة بين
المناطق والقطاعات .كما شجع الرئيس الصيني على اتخاذ خطوات عقالنية لتحقيق تقدم
على المديين القريب والمتوسط وتعزيز التكامل بين النهج القائمة على السوق وتلك الموجهة
نحو الحكومة.
كذلك زار الرئيس الصيني بعد يومين من هذا الخطاب شركة تعمل بالفحم توفر إمدادات
الطاقة والتدفئة في مقاطعة شانشي ،هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى إحدى
مؤسسات الطاقة منذ سبتمبر  ،2021مما دل على مدى اهتمام القيادة الصينية بضمان
إمدادات الطاقة في البالد (.)Xinhua 2022b

يبدو أن هذه التطورات األخيرة تشير إلى زيادة تأكيد الصين على أمن إمدادات الطاقة
المحلية واالستقرار االقتصادي .إال أن القلق الواضح من منظور سياسة تغير المناخ ،يتمثل
فيما إذا كان هذا األمر قد يضعف التزام الصين بتحقيق أهدافها المناخية أو يعرقل تنفيذ هذه
األهداف .كما سيتطلب التحول الناجح إلى الطاقة الخالية من االنبعاثات في الوقت نفسه،
الموازنة بين عدة أولويات للحفاظ على النمو االقتصادي .ونقوم على ضوء ذلك باستكشاف
األسئلة التالية في هذا التعليق:
 1يعرف بلوغ ذروة ثاني أكسيد الكربون في عام  2030وتحقيق حياد الكربون بحلول عام
أيضا بهدف الصين "للكربون المزدوج".
ً 2060
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•ما العوامل التي تدفع الصين إلى زيادة التركيز على أمن الطاقة؟

تزيد الصين تأكيدها
على أمن إمدادات
الطاقة المحلية
واالستقرار االقتصادي

•هل تتراجع الصين عن التزامها بخفض االنبعاثات الكربونية؟
•هل ستعرض إستراتيجية التوازن الجديدة للصين أهدافها المناخية للخطر؟
•ما دور المملكة العربية السعودية في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة في الصين و أهدافها
المناخية؟

ما العوامل المؤدية إلى زيادة التركيز على تحسين أمن الطاقة؟
الجدير بالذكر هنا أن الصين واجهت تحديات اقتصادية كبيرة منذ بداية جائحة كوفيد  .19-فقد كانت
في عام  ،2020واحدة من االقتصادات الرئيسة القليلة في العالم التي شهدت توسعا ملحوظا،
حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي  .)NBS 2021( ٪ 2.2كذلك احتلت الصين في عام
 ،2021مكانة رائدة بين االقتصادات العالمية الكبرى ،وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني على
مدار العام  .)NBS 2022( ٪ 8.1ومع ذلك ،تستند هذه األرقام إلى معدالت نمو متفاوتة على مدار
العام :فبعد أن سجلت معدالت نمو من رقمين في النصف األول من عام  ،2021نجد أن النشاط
االقتصادي في الصين شهد تباطؤا سريعا في النصف الثاني من العام (الشكل " .)"1وقد أدى
هذا التباطؤ إلى قيام البنك الدولي ( )2021وصندوق النقد الدولي ( )IMF 2022ومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( )2021بتعديل توقعاتهم االقتصادية للصين في عام  2022من حوالي %8.0
إلى  . % 4.8 % 5.1كما تشير التوقعات اليومية للنشاط االقتصادي الصيني في إطار مجموعة
األسواق الناشئة ( )ISIإلى انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى ٪ 4.1في شهر يناير من عام
.)CEIC 2022( 2022
الشكل  .1نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي للصين ()2021-2020
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Sep-2021
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المصدر)2022( NBS :
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يمثل التباطؤ في
الناتج المحلي
اإلجمالي للصين
تحد ًيا غير مسبوق
للحكومة الصينية
في سعيها لتحويل
االقتصاد من الطلب
الخارجي إلى الطلب
المحلي ،ومن
االستثمار والنمو
الذي تقوده الصناعة
إلى زيادة االعتماد
على االستهالك
والخدمات

Dec-2021

يعكس هذا التباطؤ التأثير األساسي األقل مالءمة :وهو رقم مرتفع غير عادي قبل عام من شأنه
أن يجعل النمو الصيني األخير عند المستوى األدنى عند قياس الناتج المحلي اإلجمالي على
أساس سنوي .كما يشكل هذا التباطؤ تحد ًيا غير مسبوق للحكومة الصينية في سعيها لتحويل
االقتصاد من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي ،ومن االستثمار والنمو الذي تقوده الصناعة إلى
زيادة االعتماد على االستهالك والخدمات .وكما هو مبين في الشكل ( ،)2فقد أدت حاالت تفشي
جائحة كوفيد  19-المتقطعة ونهج عدم التهاون المطلق إلى الضغط التنازلي على االستهالك
المحلي طوال العام .وساهم االنكماش المستمر في قطاع العقارات بشكل أكبر ،إذ أدى إلى
خفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  .%0.17كذلك كشفت الصادرات الدولية عن ضعفها
في مواجهة االضطرابات في النقل البحري العالمي واالضطراب الناجم عن التوترات بين الواليات
المتحدة األمريكية والصين في المجاالت الجيوسياسية واالقتصادية والتقنية .عالوة على ذلك،
فإن قواعد اللعبة التقليدية التي تتبعها الصين لتعزيز النمو من خالل االستثمار في البنية التحتية
قد وصلت إلى نهايتها.

الشكل  .2تأثير المؤشرات الرئيسة على الناتج المحلي اإلجمالي في الصين

Nov-2021

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

Oct-2021

اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

Sep-2021

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

Aug-2021

اﻷﺳﻌﺎر

ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات

Jul-2021

0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ

المصدر)2022( CEIC :

غير أن األهم من ذلك ،أن أزمة الطاقة بدأت تتكشف في الصين على نطاق واسع منذ شهر
سبتمبر عام  ،)Lee 2021; Orient Securities 2021( 2021مما يزيد من التحديات القائمة التي
أوال :باختالل التوازن بين أهداف
تواجه انتعاشها االقتصادي .ويمكن تفسير أزمة الطاقة هذه ً
مركزا قو ًيا للطاقة
الصين الطموحة طويلة األجل واحتياجاتها الفورية قصيرة األجل .كما تعد الصين
ً
رائدا في العديد من قصص النجاح في العالم من حيث االستثمار في
دورا ً
النظيفة وقد لعبت ً
األسواق وتطوير التقنية .كما تحتل الصين المركز السابع من بين أكبر عشر شركات مصنعة
أللواح الطاقة الشمسية ،والمركز السادس من بين أكبر عشرة مصانع لتوربينات طاقة الرياح التي
تستأثر بأكبر حصة من السوق العالمية في عام  .)Chen 2021( 2020و يستمر استخدام مصادر
الطاقة المتجددة في الصين في تحطيم األرقام القياسية ،بقدرة إجمالية تتجاوز  1000جيجاواط
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في عام  ،2021ما يمثل  ٪ 44.8من إجمالي قدرة توليد الطاقة في البالد (Government of

 .)China 2022كذلك تتوقع الصين في إطار أهدافها طويلة األجل للحياد الكربوني ،أن تلبي % 80

من احتياجاتها األولية من استهالك الطاقة باستخدام الوقود غير األحفوري بحلول عام  .2060غير
أن الوقود غير األحفوري ال يمثل سوى  %28من إجمالي الطاقة المولدة في البالد خالل الفترة من
شهر يناير حتى شهر أغسطس عام  .)Lee 2021( 2021فيما يظل الفحم مصدر الطاقة الرئيس
في الصين ،إذ يمثل أكثر من ٪ 60من توليد الطاقة فيها ،و٪ 57من إجمالي استهالكها للطاقة
( .)IEA 2021; He 2020تحتاج الصين إلى إجراء تغييرات هيكلية ووقتية كبيرة حتى تحقق
هدف التحول إلى صافي االنبعاثات الصفرية ويبين الواقع أنه يتعين عليها أن تعتمد على الفحم
لتلبية طلبها على الطاقة.

يمكن تفسير أزمة
الطاقة في الصين
باختالل التوازن بين
أهدافها الطموحة طويلة
األجل واحتياجاتها الفورية
قصيرة األجل

أيضا أن ُتعزى أزمة الطاقة في الصين إلى الصراع طويل األمد بين أسعار الفحم السوقية
يمكن ً
وأسعار الطاقة الكهربائية التي تحددها الحكومة .فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة
الصينية المركزية لتعزيز إصالحاتها في السنوات األخيرة ،إال أنه لم يتم حتى اآلن التنفيذ الكامل
آللية تسعير سوقية لقطاع الطاقة .كما زادت وتيرة الطلب المحلي على الكهرباء بنحو ملحوظ
بالتزامن مع االنتعاش السريع لالقتصاد الصيني في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس عام
 .2021ومع ذلك ،لم يحدث نمو في إنتاج الفحم بسبب السياسات المناخية والبيئية التي تحد
من إنتاج الفحم واالستثمار فيه .مما أدى بدوره إلى استمرار ارتفاع أسعار الفحم الحراري بما
يقرب ضعف مستوياتها في عام  .2020ومع ذلك ،تقوم الحكومة بتنظيم التعريفات المفروضة
على توليد الطاقة وأسعار الكهرباء التي يدفعها المستخدمون النهائيون ،مع وجود مجال بسيط
للتعديل .أما عندما ال تستطيع مولدات الطاقة الكهربائية تحمل تكاليف التركيب المستمرة،
فيحدث ترشيد الستخدام الطاقة الكهربائية وقطع للتيار الكهربائي .كما نجد أن أكثر من ثلثي
المقاطعات الصينية قد فرضت إجراءات صارمة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية (Orient
 .)Securities 2021وتعد القطاعات كثيفة االستهالك للطاقة ،بما فيها قطاعات الصلب
واأللمنيوم واألسمنت والمواد الكيميائية ،من بين القطاعات األكثر تضررا بهذا الترشيد ،كما
أصبحت التدفئة وتوفير إمدادات الكهرباء من القضايا البارزة خاصة بالنسبة لسكان المنطقة
الشمالية خالل فصل الشتاء البارد ،مما يؤدي إلى الخوف من عدم االستقرار االجتماعي.
عالوة على ذلك ،شاركت السياسات المناخية في أزمة الطاقة .إذ نشرت اللجنة الوطنية للتنمية
واإلصالح في الصين ( )NDRC 2021aفي  12أغسطس من عام  ،2021قائمة تصنيف لجميع
المقاطعات الـ 31بنا ًء على التقدم الذي أحرزته في منتصف العام لبلوغ أهداف التحكم في
الطاقة المزدوجة :استهالك الطاقة حسب الناتج المحلي اإلجمالي (أي كثافة الطاقة) وإجمالي
إنذارا من المستوى األول بشأن الزيادات في كثافة
استهالك الطاقة .وتلقت تسع مقاطعات ً
تحذيرا من المستوى الثاني إلخفاقها في بلوغ
استخدامها للطاقة ،فيما تلقت عشر مقاطعات
ً
أهدافها المتعلقة بخفض كثافة استخدامها للطاقة .بينما لم تتمكن ثماني مقاطعات من بينها
المقاطعات الصناعية الرئيسة في كل من غوانغدونغ وجيانغسو وفوجيان ويوننان ،من تحقيق
أهدافها اإلجمالية المتعلقة بالتحكم في استهالك الطاقة .كما ستواجه المقاطعات التي تخفق
في تحقيق أهدافها المتعلقة بالرقابة المزدوجة عواقب وخيمة مثل خسارة الموافقات الجديدة على
أيضا على تقييمات أداء المسؤولين الحكوميين.
المشاريع .كما أن عدم تحقيقها ألهدافها سيؤثر ً
حال ناجعا للحد من
المحلية،
السلطات
من
للعديد
فقد أصبح ترشيد الطاقة الكهربائية بالنسبة
ً
الخسائر المالية الناجمة عن توليد الطاقة وتحقيق األهداف المزدوجة للتحكم في الطاقة.
بما أن البالد تواجه صعوبات في دفع عجلة النمو من خالل االستهالك المحلي أثناء تفشي
كوفيد  ،19-فقد أثرت أزمة الطاقة واسعة النطاق تأثيرا كبيرا على نمو قطاع الصناعة .وقد
تأثرت عشرات اآلالف من المؤسسات الصناعية بذلك ،وتوقف اإلنتاج أو انخفض نتيجة لترشيد
استخدام الطاقة الكهربائية .ولم يتسبب هذا في تكبد خسائر فادحة للقطاعات الصناعية
أيضا إلى تفاقم اضطراب سلسلة التوريد العالمية ،وأدى إلى
الصينية وحدها فحسب ،بل أدى ً
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تباطؤ االنتعاش االقتصادي العالمي إلى حد ما.

هل تتراجع الصين عن التزامها بخفض االنبعاثات الكربونية؟

لدفع عجلة التغيير نحو
خال من الكربون،
مجتمع ٍ
نظاما
تمتلك الصين
ً
ناضجا ذا نهج
سياس ًيا
ً
تنازلي لتنسيق مواردها
ودمجها .كما أن لديها
آلية عمل فعالة -الخطة
الخمسية ( )FYPلتحديد
األهداف وتقييم
النظام -لتحقيق أهدافها
طويلة األجل.

هل ستغير الصين التزامها بأهداف تغير المناخ ،بالنظر إلى أزمة إمدادات الطاقة وإشارة القيادة
الصينية إلى زيادة التركيز على أمن إمدادات الطاقة المحلية واالستقرار االقتصادي؟
ساهم تحديث عام  2021لمساهمة الصين المحددة وطني ًا ( )NDCفي تعزيز أهدافها السابقة
المرسومة منذ عام  .2015والصين ملتزمة اآلن بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة
من وحدات الناتج المحلي اإلجمالي (أي كثافة الكربون) بأكثر من  ،%65لتصل إلى ذروة االنبعاثات
قبل حلول عام  ،2030والتأكد من أن الوقود غير األحفوري يمثل حصة طاقة أولية تبلغ حوالي %25
أيضا إلى الهدف المتمثل في تحقيق
بحلول عام  .2030كما أشارت المساهمة المحددة وطنيا ً
الحياد الكربوني قبل حلول عام  2060الذي أعلنه الرئيس الصيني في األصل في شهر سبتمبر من
عام .)Government of China 2015, 2021; Xinhua 2020( 2020
نظاما سياسيا ناضجا ذا نهج
خال من الكربون،
كذلك تمتلك الصين لدفع عجلة التغيير نحو مجتمع ٍ
ً
تنازلي لتنسيق مواردها ودمجها .كما أن لديها آلية عمل فعالة  -الخطة الخمسية لتحديد األهداف
وتقييم النظام  -لتحقيق أهدافها طويلة األجل .إال أنه عادة ما يتم توزيع األهداف المحددة في كل
خطة خمسية من الحكومة المركزية على مستوى المقاطعات والبلديات ،وتستخدم كمؤشرات
لتقييم األداء بالنسبة للموظفين المسؤولين .ويشمل هذا النظام المستهدف الشركات الكبرى
المملوكة للدولة ويعمل على تقييمها .وبهذه الطريقة تترجم الدولة رؤيتها طويلة األجل إلى أهداف
قابلة للتنفيذ يمكن تحقيقها في غضون فترة زمنية محددة .ويتم العمل بهذه الطريقة كذلك
لضمان التنفيذ وتتبع التقدم المحرز ،ال سيما بالنسبة لألهداف اإللزامية.
وبالتالي ،فإن هنالك قدر كبير من االستمرارية واالتساق في األهداف المناخية الصينية .وكما
هو مبين في الشكل ( ،)3كانت أهداف الصين والتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ متسقة عبر
الخطط الخمسية الثالث األخيرة .كما تم إدخال الهدف المتمثل في خفض كثافة الكربون بنسبة
 17٪مقارنة بمستواه في عام  2010ألول مرة بوصفه هدفا إلزاميا في الخطة الخمسية الثانية
عشرة ( )2015-2010من أجل التنمية الوطنية االقتصادية واالجتماعية .ومنذ ذلك الحين ،تم دمج
األهداف المتعلقة بتطوير الوقود غير األحفوري وخفض كثافة استخدام الطاقة وكثافة الكربون
في النظام المستهدف للخطة الخمسية بوصفها جزءا أصيال منها .كما أن تعهد عام  2020بشأن
بلوغ ذروة االنبعاثات الكربونية بحلول عام  2030هو التعهد ذاته الذي تم اإلعالن عنه في عام
 .2015فيما كان هدف خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح ما بين  %40-%45بحلول عام ،2020
الذي تم تحديده في عام  ،2010بمثابة األساس لنسبة الخفض المستهدفة البالغة  ٪ 65بحلول
عام  .2030وكان التغيير الكبير الوحيد في حصة الوقود غير األحفوري في استهالك الطاقة
األولية حيث زادت من ٪ 20عندما تم اإلعالن عنها ألول مرة في عام  2015إلى  ٪ 25في تعهد
عام .2020
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الشكل  .3نظام األهداف في الصين لتحقيق الحياد الكربوني
اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ
ذروة اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻔﻮري ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

80%

20%

25%

15%

8.1%

11.4%

اﻟﻘﺪرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
ﺧﻔﺾ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ

13.5%

15%

ﺧﻔﺾ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن65٪ :

18%
2060

2030

2025

18%

20%

16%

ﺧﻔﺾ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن

2020

17%

2015

2010

2005

المصدر :المؤلفون ،بنا ًء على خطط الحكومة الصينية
الشاهد هنا ،أن الحكومات الصينية تتحرك بسرعة وعلى مختلف المستويات لطرح الخطط
والتدابير المختلفة عقب تعهدات الرئيس الصيني بشأن بلوغ ذروة االنبعاثات الكربونية والحياد
الكربوني .ولعل أهم تقدم تم إحرازه نحو وضع آليات لتنفيذ هذه التعهدات يتمثل في إنشاء إطار
سياسة " ،"N + 1حيث يشير الرقم " "1إلى وثيقة "إرشادات العمل الخاصة بزيادة انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون والحياد الكربون في التنفيذ الكامل والصادق لفلسفة التنمية الجديدة" ،التي
تم نشرها في  24من شهر أكتوبر لعام  .)State Council 2021a( 2021وتوفر هذه الوثيقة
إرشادات عامة بشأن األهداف طويلة األجل ،واألدوات الرئيسة ،واإلجراءات األساسية لتحقيق
أهداف الكربون المزدوج .فيما يرمز الحرف " "Nإلى خطط العمل التفصيلية لكل قطاع ،بما في
ذلك قطاعات الطاقة والصناعة والبناء والنقل والخطط الداعمة في مجاالت مثل االبتكار التقني
والحوافز المالية وآليات التسعير ( ،)NSCS 2021على النحو المبين في الشكل ( .)4وصدر أول
ً
متمثل في (خطة العمل المتعلقة بذروة ثاني أكسيد الكربون قبل حلول عام  )2030في
""N
يوم  26أكتوبر من عام  ،)State Council 2021b( 2021وال تزال العديد من هذه الخطط قيد
التنفيذ .ونجد وراء كل خطة من هذه الخطط دائرة حكومية مركزية تضطلع بدور مع نظيراتها على
المستوى الرأسي في مختلف المقاطعات والبلديات.
إن التعهد الذي نشهده اليوم بشأن بلوغ ذروة االنبعاثات الكربونية والحياد الكربوني يعد قرارا
طويل األجل يدعمه نظام تخطيط قوي معتمد على التقدم المحرز في السابق ،وال يعتبر بأي
متسرعا يتم اتخاذه تحت ضغط قصير األجل .ويمكن أن تتغير وتيرة اتخاذ
قرارا
ً
حال من األحوال ً
اإلجراءات المناخية ،إال أنه سيكون من الصعب للغاية التراجع عن هذا النظام الراسخ ،أو عن التزام
الصين تجاه المجتمع الدولي وخياراتها اإلستراتيجية الخاصة بالتحول االقتصادي األخضر (Gao
.)2021; Xinhua 2022a
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الشكل  .4إطار سياسة ( )N+1لبلوغ ذروة االنبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني
ﺑﻠﻮغ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم 2060

ﺑﻠﻮغ ذروة اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم 2030

إرﺷﺎدات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذروة اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺼﺎدق ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

أﺣﻮاض
اﻟﻜﺮﺑﻮن
واﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

ﺳﻮق اﻟﻜﺮﺑﻮن
وآﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮه

اﻟﺤﻮاﻓﺰ
واﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻷﺧﻀﺮ

اﺑﺘﻜﺎرات
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪاﺋﺮي

اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﻀﺮ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻴﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

1

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ
ﻟﺒﻠﻮغ ذروة
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺣﻠﻮل ﻋﺎم
2030

N

المصدر :المؤلفون ،بنا ًء على إعالنات الحكومة الصينية
استنادا إلى آخر تحديثات المساهمات الصينية المحددة وطن ًيا في عام  ،2021ال تزال الصين حتى
ً
اآلن على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها المناخية متوسطة األجل .كما أنها خفضت بحلول عام
 2019كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة  ٪ 48.1مقارنة بمستوياتها في عام  ،2005فضال عن زيادتها
لحصة مصادر الطاقة غير األحفورية في مزيج الصين للطاقة لتصل إلى Government of( ٪ 15.3
 .)China 2021كذلك شهد نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين تباطؤا ملحوظا خالل
عموما أن البالد ستكون قادرة على بلوغ ذروة االنبعاثات الكربونية
العقد الماضي ،ويعتقد الخبراء
ً
بحلول عام .)WRI et al. 2021; Carbon Brief 2021( 2030

على الرغم من امتالك
الصين ألهداف طموحة
في مجال السياسات
هل تشكل إستراتيجية التوازن الجديدة للصين خطرا على أهدافها المناخية؟
ونظام الحوكمة
الشامل ،إال أن هناك بالنظر إلى حقيقة أن الفحم يمثل أكثر من نصف استهالك الصين للطاقة وأنه يتم توفيره من مصادر
محلية تقري ًبا ،فإن دور الفحم في مزيج الطاقة الصيني تحدده السياسات المحلية في الغالب .وعلى
مخاوف من أن يوثر
الرغم من امتالك الصين ألهداف طموحة في مجال السياسات ونظام الحوكمة الشامل ،إال أن هناك
التركيز القوي على
مخاوف من أن يؤثر التركيز القوي على تحسين أمن الطاقة واإلمداد المحلي على سرعة ابتعاد البالد
تحسين أمن الطاقة
عن الفحم.
واإلمداد المحلي على
نوضح أدناه ما سيترتب على تحقيق الحياد الكربوني قبل حلول عام  ،2060استنادا إلى سيناريو
سرعة ابتعاد البالد عن مؤثر وضعته جامعة تسينغهوا الصينية ( .)He 2020ومن ثم نستكشف الكيفية التي تتفاعل بها
الفحم
زيادة استهالك الصين للفحم أو زيادة استهالكه في عدد من المحطات الجديدة التي تعمل بالفحم مع
سعي الدولة إلى تحقيق أهدافها الكربونية المزدوجة.

بموجب إطار سيناريو الحياد الكربوني لجامعة تسينغهوا ،يجب أن تنخفض حصة الفحم في إجمالي
استهالك الطاقة من  ٪ 57في عام  2020إلى ٪ 45بحلول عام  .)He 2020( 2030ومن المتوقع أن
ترتفع حصة الغاز الطبيعي من حوالي  9٪إلى  13٪خالل هذه الفترة ،ثم ستبدأ في االنخفاض البطيء
نظرا النخفاض محتوى الكربون ،فيمكن للغاز الطبيعي أن يساعد على خفض معدالت االنبعاثات إذا حل محل الفحم.
ً 2
كما أن لدى شركات النفط الوطنية الصينية حال ًيا خططا طموحة للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي (.)Downs 2021
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 .2ويبين الشكل ( )5أن الهدف الحالي للمساهمات المحددة وطنيا المتمثل في بلوغ ٪ 25من
مصادر الوقود غير األحفوري بحلول عام  2030يبدو متماشيا مع هدف الصين المتمثل في تحقيق
الحياد الكربوني بحلول عام .)He 2020( 2060
الشكل  .5استهالك الطاقة األولية ،حسب المصدر ،في الصين بموجب سيناريو صافي االنبعاثات
الصفرية المتوافق مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى  1.5درجة مئوية
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أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻔﻮري

المصدرHe :

2025

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
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اﻟﻨﻔﻂ
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اﻟﻔﺤﻢ

)(2020

ومع ذلك هناك حاجة إلى زيادة حصة الطاقة غير األحفورية في استهالك الصين للطاقة بعد عام
 .2030واستنادا إلى سيناريو جامعة تسينغهوا ،فسيتعين توليد أكثر من  ٪ 85من إجمالي مزيج
الطاقة من الطاقة المتجددة والطاقة النووية بحلول عام  .)Myllyvirta 2020( 2050كما سيتم
التخلص من الفحم تدريجيا في قطاع الطاقة  ،وستسمح (الكهربة) باستبدال حصة كبيرة من الفحم
والنفط الذين تستهلكهما حال ًيا قطاعات الصناعة والنقل والتدفئة . 3
تشمل األهداف المناخية للخطة الخمسية الرابعة عشر ( )2021-2025حصة  20٪من الطاقة غير
األحفورية ،وخفض كثافة الكربون بنسبة  ٪ 18في الفترة ما بين عامي  2020و .2025لم يتم
اإلعالن بعد عن أهداف نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للفترة بأكملها ،إال أن هدف الحكومة
الصينية لعام  2021كان . ٪ 6وبنا ًء على تقديرات ( ،)Myllyvirta (2021فإن متوسط الناتج
المحلي اإلجمالي البالغ ٪ 6خالل فترة الخطة الخمسية الحالية سيؤدي إلى زيادة استهالك الفحم
في الصين بنسبة تصل إلى ٪ 0.9سنو ًيا ،ويمكن لمعدالت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن ترتفع
بنسبة لتبلغ ٪ 1.7سنو ًيا .فعلى سبيل المقارنة ،وبنا ًء على تقديرات " ،"Enerdataبلغ متوسط
معدل نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين للفترة من عام  2016إلى عام ٪ 1.3 2020
(.)Enerdata 2020
في حين لم يتم اإلعالن بعد عن األهداف الكمية التفصيلية للفحم في إطار الخطة الخمسية الرابعة
عشرة ،صرح الرئيس الصيني قائال ،بأن الصين "ستراقب بصرامة مشاريع توليد الطاقة التي تعمل
بالفحم وتحد من الزيادة في استهالك الفحم" خالل هذه الفترة (Carbon Brief 2021; Xinhua
 .)2021وستخفض الصين استهالكها من الفحم خالل فترة الخمس سنوات القادمة .إضافة إلى
ذلك ،أعلنت جمعية صناعة الفحم الصينية في أوائل عام  ،2021أنها ستخفض اإلنتاج السنوي
للفحم إلى نحو  4.1مليار طن متري ،وتحد من إجمالي استخدام الفحم إلى  4.2مليار طن بحلول
عام  ،)China Coal Industry Association 2021( 2025أي بمعدل نمو سنوي قدره .1٪

يتمثل مصدر القلق
المحتمل اآلخر في
اللوائح الجديدة التي
أصدرتها الحكومة
الصينية في نهاية عام
 ،2021التي أعطت
الحكومات الصينية
المحلية المرونة إلدارة
أهدافها المتعلقة بكثافة
استخدام الطاقة وكثافة
االنبعاثات الكربونية.

مقارنة
3من الضروري مضاعفة معدالت تركيب آليات الطاقة النظيفة في الفترة ما بين عامي  2020و2050
ً
بمعدالت التركيب على مدى السنوات الخمس الماضية ( .)Myllyvirta 2020وإضافة إلى الزيادات في قدرة توليد
أيضا زيادة سعة التخزين والنقل (.)Liu et al. 2021
الطاقة ،فإن زيادة حصة الطاقة النظيفة ستتطلب ً
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أعرب المراقبون عن قلقهم إزاء استمرار نمو الطلب على الفحم وقدرة التوليد .حيث شهدت
الصين في عام  2020فقط ،زيادة صافية قدرها  29.8جيجاواط في قدرتها على توليد
الطاقة من الفحم .باإلضافة إلى ذلك ،تفيد التقارير أن الصين تخطط لبناء  200محطة
جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم في السنوات القادمة .وستحتاج هذه المحطات إلى
التعديل التحديثي لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لجعلها متوافقة مع الحياد الكربوني (Liu
ً
أصول عالقة .ومع أن خيار احتجاز ثاني أكسيد الكربون
 )et al. 2021ولمنعها من أن تصبح
مكلفا في الوقت الراهن ،إال أنه يمكن القول إن زيادة الطاقة الجديدة التي
وتخزينه يبدو
ً
تعمل بالفحم على المدى القريب قد يؤثر على تحقيق الهدف الصيني المتعلق ببلوغ ذروة
االنبعاثات بحلول عام .2030
كما أن مصدر القلق المحتمل اآلخر يتمثل في اللوائح الجديدة التي أصدرتها الحكومة
الصينية في نهاية عام  ،2021التي أعطت الحكومات الصينية المحلية المرونة إلدارة
أهدافها المتعلقة بكثافة استخدام الطاقة وكثافة االنبعاثات الكربونية .وتشمل هذه
التدابير إزالة الحدود القصوى الستهالك الطاقة في المقاطعات التي حققت أهدافها
المحددة لكثافة استخدام الطاقة ( .)NDRC 2021bباإلضافة إلى ذلك ،فإن استخدام
استهالكا للطاقة عند تقييم مدى تحقيق أهداف الطاقة
الفحم كمادة وسيطة لن يعد
ً
وكثافة الكربون ( .)Ma 2021ويمكن أن يؤدي هذا التغيير في طرق المحاسبة والمراقبة
إلى زيادة استخدام الفحم .وعلى الرغم من أن استخدام الفحم كمادة وسيطة قد ال يؤدي
إلى زيادة معدالت االنبعاثات ،إال أن الطاقة الالزمة لتحويل الفحم إلى مواد كيميائية ،إلى
جانب األنشطة التمهيدية المختلفة ،بما فيها إنتاج الفحم ونقله إلى المصانع الكيماوية،
يمكن أن تزيد من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أما على المدى القصير ،فإن تحقيق االستقرار في إمدادات الطاقة وتكلفتها يمكن أن
أيضا صناعات التكنولوجيا النظيفة في الصين .إذ أدى نقص الطاقة الذي واجهته
يدعم ً
صناعات البولي سيليكون في البالد في عام  ،2021إلى ارتفاع األسعار العالمية لأللواح
الشمسية و تباطؤ وتيرة التركيبات المحلية ( .)Copley 2021; Shaw 2021ومع ذلك ،ال
بد من النظر  4في أي تأثير سلبي محتمل على سرعة التوسع في استخدام مصادر الطاقة
النظيفة الناتج عن الزيادة المحتملة واألعلى من المتوقع في قدرات طاقة الفحم وتوليدها .

ال بد من النظر في أي
تأثير سلبي محتمل
على سرعة التوسع في
استخدام مصادر الطاقة
النظيفة الناتج عن الزيادة
المحتملة واألعلى من
المتوقع في قدرات طاقة
الفحم وتوليدها.

 4يتعلق التحدي الرئيس المحتمل اآلخر الذي يمكن أن تواجهه الصين في إطار تحقيق أهدافها المناخية باستهالكها
المتنامي للطاقة ،الذي ألغى حتى اآلن التقدم الكبير الذي حققته في توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة.
كما سيصل الطلب اإلجمالي على الطاقة في الصين ذروته ،في ظل سيناريوهات حياد الكربون التي تقودها
جامعة تسينغهوا ،في الفترة ما بين عامي  2030و .2035وسيكون استمرار التحسينات في كل من كفاءة
حاسما للحد من نمو الطلب ،وسيعتمد جزءا من هذا على ما إذا كانت الصين
أمرا
ً
استهالك الطاقة وكثافتها ً
بعيدا عن الصناعات الثقيلة ( .)IEA 2021ويعد هذا التحول جزءا من هدف
الصناعي
ستنجح في تحويل إنتاجها
ً
الحكومة األوسع للتحول من الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة إلى القطاعات والخدمات ذات القيمة المضافة
األعلى ( .)IEA 2021وعلى هذا النحو ،فإن التركيز على الطاقة المحلية واألمن االقتصادي ال يتعارض مطلقا
مع أهداف التحول الهيكلي .كما سيعتمد النجاح طويل المدى لطموحات الصين بشأن الحياد الكربوني على عدد
من العوامل األخرى ،بما فيها قدرتها على تحقيق التحول الصناعي ،ومدى االستفادة من االستثمارات الكافية
لتحول الطاقة ،وضمان تحوالت عادلة للقوى العاملة ،ونشر تقنيات االنبعاثات السلبية على نطاق واسع ،وتعظيم
استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والتدفئة .كذلك تقدر وكالة الطاقة الدولية أن حجم االستثمارات
المطلوبة سيكون "ضمن اإلمكانات المالية للصين" (.)IEA 2022, 14
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تحقيق التوازن بين تحسين أمن الطاقة في الصين واألهداف
المناخية  -دور المملكة العربية السعودية
بعدا خارج ًيا هاما مرتبطا بالنفط ،الذي يعتبر ثاني أهم مصدر
إن ألمن الطاقة في الصين ً
من مصادر الطاقة .نتناول بالدراسة أدناه دور النفط في مزيج الطاقة الصيني واحتياجات
البالد لواردات النفط الخام في إطار مسارات الحياد الكربوني .ومن ثم نسلط الضوء على
الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة العربية السعودية ،الشريك الرئيس للصين في مجال
تجارة النفط ،في دعم أمن الطاقة الصيني وأهداف الصين المناخية.
من جانب آخر ،ركزت أزمة الطاقة األخيرة في الصين على قطاعي الفحم والطاقة بصفة
أساسية .وال يتنافس النفط مع الفحم في قطاع الطاقة في الدولة نظرا الستخدامه
في قطاع النقل ( .)Liu et al. 2021ويشكل النفط في الوقت نفسه ،ثاني أكبر مصدر
النبعاثات الصين من ثاني أكسيد الكربون ،وبالتالي فإن من المتوقع أن تنخفض حصته
في مزيج الطاقة على المدى الطويل .كما يتوقع أن تستغرق عملية تحويل أسطول
المركبات الصيني الضخم إلى مركبات كهربائية وغيرها من المركبات منخفضة االنبعاثات
طويال ( .)Climate Action Tracker 2021وحتى في ظل مسارات الحياد الكربوني
وق ًتا
ً
التي طورتها جامعة تسينغهوا ،من غير المتوقع أن ينخفض استهالك الصين للنفط
انخفاضا كبيرا على مدى العقد القادم ،علما بأنه سيشهد انخفاضا أسرع في أواخر العقد
الثالث من القرن الحالي (.)He 2020

من غير المتوقع أن
ينخفض استهالك
الصين للنفط انخفاضا
كبيرا على مدى العقد
القادم ،علما بأنه
سيشهد انخفاضا أسرع
في أواخر العقد الثالث
من القرن الحالي

تعد المملكة العربية السعودية الشريك الرئيس للصين فيما يتعلق بتجارة النفط ،وقد
تكون قدرة المملكة العربية السعودية على المساعدة في تثبيت أسعار النفط العالمية
إحدى الطرق لإلسهام في تحقيق االستقرار االقتصادي للصين .كما تشاطر المملكة
العربية السعودية الصين في تأكيدها على تحسين أمن الطاقة والحاجة إلى ضمان التنمية
االقتصادية مع السعي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس .إضافة إلى أن المملكة العربية
مؤخرا على ضرورة معالجة هذه األولويات "بطريقة شاملة دون المساومة
السعودية شددت
ً
على إحداها من أجل تحقيق األوليات األخرى" (.)Al Saud 2021
تتمثل الطريقة المباشرة التي تستطيع المملكة العربية السعودية من خاللها أن تدعم
أمن الطاقة في الصين في دعم احتياجات الصين من الواردات النفطية على المديين
المتوسط والطويل .حيث توجد فجوة كبيرة بين إنتاج النفط الصيني ( 3.66مليون برميل
في اليوم في عام  )2020واستهالكها المحلي البالغ ( 14.23مليون برميل في اليوم في
عام  ،2020بنا ًء على  .)]BP [2021في مواجهة انخفاض اإلنتاج  ،شرعت شركات النفط
الوطنية الصينية في التحول "من شركات" النفط والغاز "إلى شركات" الغاز والنفط "
(  .)Downs 2021إال أن من المتوقع أن تواصل الصين استيراد حصة كبيرة من طلبها
المحلي على النفط على المدى المتوسط ،وربما بعد ذلك .،وكما هو مبين في الشكل ()6
 وفي ظل سيناريو "الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون الدرجتين المئويتين"الذي طورته شركة بريتيش بتروليوم  -فستكون هنالك فجوة بين اإلنتاج واالستهالك
المحلي في الصين تتراوح ما بين ( )5.30-9.69مليون برميل في اليوم .وينبغي سد هذه
الفجوة من خالل الواردات من السوق الدولية في الفترة ما بين  2025و.2050
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كبيرة من طلبها المحلي
على النفط على المدى
المتوسط وربما بعده

11

الشكل  .6إنتاج النفط الخام ووارداته المتوقعة في الصين في ظل سيناريو الحد
من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون الدرجتين المئويتين.
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استنادا إلى (2020) EP
المصدر :المؤلفون
ً

ُيعد التركيز على الواردات النفطية التي تتمتع بأقل قدر من الكثافة الكربونية
وسيلة فعالة تعين الصين على خفض انبعاثاتها .وتعد المملكة العربية السعودية
من بين أكبر الدول التي تورد النفط للصين .وتتمتع بصرف النظر عن عالقاتها
التصديرية القوية مع الصين ،بأن لديها أقل كثافة كربونية وثاني أقل كثافة حرق
في إنتاج النفط الخام من بين أكبر منتجي النفط العشرين في العالم (Luomi,
 .)Yilmaz, and AlShehri 2021وقد قام معهد أبحاث الطاقة التابع للجنة
الوطنية للتنمية واإلصالح في الصين في ورقة بحثية بعنوان "مسار وتدابير الحد
من االستهالك النفطي في الصين" ،بتحليل الطلب المستقبلي على النفط في
الصين وأدوات السياسات التي يمكن استخدامها للحد من استهالكها للنفط.
و في ظل سيناريو معهد بحوث الطاقة الصيني "الحد من ارتفاع درجة الحرارة
العالمية بمقدار  1.5درجة مئوية" من المتوقع أن ينخفض استهالك قطاع النقل
الصيني للنفط بوتيرة سريعة ،في حين سيظهر طلب قطاع البتروكيماويات على
طفيفا فقط من الذروة البالغة  3.8مليون برميل في اليوم بحلول
انخفاضا
النفط
ً
ً
عام  2035إلى  3.6مليون برميل في اليوم بحلول عام .)ERI 2019( 2050
الجدير بالذكر هنا أن للنفط المستخدم في قطاع البتروكيماويات كثافة كربونية
أقل بكثير من الفحم .لذلك فإن من شأن تعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية
السعودية والصين على امتداد سلسلة قيمة البتروكيماويات من خالل االستثمار
والتجارة أن يخدم مصالح الطرفين (.)Chen 2021
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فضال عن ذلك ،توجد مجاالت أخرى يمكن أن يتعاون فيها البلدان لدعم التحول
في مجال الطاقة النظيفة ومنها احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه .ويشير
سيناريو جامعة تسينغهوا المذكور في هذه الورقة إلى أنه حتى يتمكن قطاع
الطاقة الصيني من تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام  ،2060يتعين عليه
بلوغ صافي االنبعاثات الصفرية بحلول عام  .)He 2020( 2050كما سيتعين
مصدرا لالنبعاثات السلبية
على هذا القطاع بعد حلول هذا التاريخ ،أن يصبح
ً
للتعويض عن االنبعاثات التي ال يزال من المتوقع أن تنتج من القطاعات التي
يصعب تخفيف انبعاثاتها ،بما في ذلك قطاعات األسمنت والصلب واأللمنيوم
والمواد الكيميائية الصناعية .كذلك سيتطلب تحقيق هذا الهدف ضرورة وجود
استثمارات واسعة النطاق ونشر تقنيات االنبعاثات السلبية في قطاع الطاقة.
أما في الوقت الراهن ،فيعتبر استخدام الطاقة الحيوية في تكنولوجيا احتجاز
الكربون وتخزينه أكبر المرشحين التقنيين المحتملين (.)Myllyvirta 2020
فيما تشمل الخيارات األخرى التشجير ،واستخدام األحواض الكربونية داخل
المحيطات ،وكربنة األسمنت ،وااللتقاط المباشر للهواء (.)Liu et al. 2021
للمملكة العربية السعودية هدف يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية
بحلول عام  ،2060كما تهدف شركة النفط الوطنية (أرامكو السعودية) إلى بلوغ
الحياد الصفري بحلول عام  .2050كما أن للمملكة مصلحة كبيرة في أن تشهد
زيادة كبيرة في احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على الصعيدين المحلي
والعالمي إلى جانب مواردها الهيدروكربونية الكبيرة .كذلك يمكن لكال البلدين
تعزيز مشاركتهما في المشاريع المشتركة وتجربة نماذج تمويل جديدة من أجل
تقليص الحواجز التمويلية التي تعترض نشر احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه
على نطاق واسع.
ً
أيضا يشكل إنتاج الهيدروجين النظيف ً
محتمل آخر للتعاون بين البلدين.
مجال
ووفقا للتقارير الصحفية ،فقد أشارت شركة أرامكو السعودية إلى أن أمن
الطاقة الصيني يمثل أولوية بالنسبة لها .كما أنها تستكشف إلى جانب تعزيز
موقعها بوصفها مصدرا موثوقا للنفط ،آفاق التعاون في مجاالت الهيدروجين
األزرق واألمونيا وأنواع الوقود االصطناعي واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه
( .)Ratcliffe 2021; Xu and Tan 2021وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات نقل
ً
مستقبل خاليا
التكنولوجيا واالستثمارات في هذه المجاالت تستطيع أن تؤمن
من الكربون ،األمر الذي سيكون مكس ًبا كبيرا للبلدين.
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الخاتمة
تتميز سياسات الصين بشأن تغير المناخ ونجاحاتها بأهمية دولية كبيرة ،إذ تعد
الصين حال ًيا أكبر مصدر لالنبعاثات الكربونية على مستوى العالم ، 5كما تعتبر
الحصة المرتفعة للفحم في مزيج الطاقة الصيني مساهم ًا رئيس ًا في انبعاثات
الصين من ثاني أكسيد الكربون .لذلك ،فإن القرارات التي تتخذها الصين في
مجال سياسات الطاقة على المدى القريب ،ال سيما الكيفية التي تتعامل بها
عامال رئيسا لتحديد ما إذا كان العالم يحقق األهداف طويلة
مع الفحم ،ستكون
ً
األجل التفاقية باريس ،بما في ذلك الحد من االحترار العالمي إلى أقل من  1.5أو
درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
كبيرا من موارد الطاقة التي يمكن أن تعتمد عليها
قدرا
ً
كذلك تمتلك الصين ً
لتحسين أمنها في مجال الطاقة .كما أنها تقود العالم في منشآت الطاقة
المتجددة إلى جانب احتياطاتها من الفحم ،وذلك بدعم من صناعات الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح الرائدة عالم ًيا .عالوة على ذلك ،فإن التوسعات في
بعضا من الطلب المتنامي على الوقود خالل
إمدادات الغاز المحلية ستغطي ً
العقد المقبل .كما سيكون استخدام هذه الموارد وفقا لقرارات سياسة الطاقة
والمناخ المحلية .ومع ذلك ،يعتمد أمن الطاقة في الصين على موردين دوليين
مستقرين.
تناول هذا التعليق سؤالين بالغي األهمية ،هما :هل بإمكان تركيز الصين المتزايد
على أمن الطاقة واإلنتاج المحلي أن يشير إلى حدوث تحول بعيد عن أهدافها
المناخية الحالية؟ أو أن يعقد تحقيق هذه األهداف؟
أما فيما يتعلق بالسؤال األول ،فقد خلصنا إلى أن هذا األمر مستبعد للغاية ،إذ
تستند تعهدات الصين إلى سياسة طويلة األجل مدعومة بنظام حوكمة قوي
وخطط محددة وضعتها باالستناد إلى سجل حافل من تحقيق األهداف السابقة أو
حتى المبالغة في تحقيقها.
تعقيدا بالنسبة للسؤال الثاني .ذلك أن ألمن الطاقة في
فيما تظهر صورة أكثر
ً
الصين ،من حيث عالقته بأهداف تغير المناخ في البالدُ ،بعدان رئيسان .يتعلق
البعد األول بإنتاج الوقود المحلي ،الذي يهيمن عليه الفحم في الوقت الراهن.
وبالتالي ،فإن إدارة التحول الهائل من نظام الطاقة الذي يهيمن عليه الفحم إلى
مزيج الطاقة النظيفة ،مع االنتشار الكبير لمصادر الطاقة المتجددة ،ستكون
مدفوعة بخيارات السياسة وموارد الطاقة المحلية إلى حد كبير .بينما سيكون
التحدي الموازي في ضمان التحول العادل لماليين العاملين في قطاع الفحم في
الصين.
 5شكلت الصين في عام  2018واستنادا إلى تقديرات معهد بوتسدام  27.6٪من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة
العالمية (باستثناء تغيير استخدام األراضي والحراجة) (.)Climate Watch 2022
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كذلك من المتوقع أن يظل النفط جز ًءا ال يتجزأ من مزيج الطاقة الصيني حتى
 وهنا قد يكون اعتماد الصين على الواردات بمثابة. وما بعده2030 حلول عام
 غير أنه من الممكن تخفيف وطأة هذا الضعف عن طريق.نقطة ضعف محتملة
تعزيز شراكات مع شركاء تجاريين موثوقين تتجاوز تجارة السلع األساسية وتصل
.إلى التعاون في مجاالت التكنولوجيا النظيفة وحلول الطاقة
غير أن من السابق ألوانه أن نتنبأ بالتأثير الدقيق لتركيز الصين القوي على
 أما إذا كنا.أمن الطاقة واالقتصاد المحلي في إطار تحولها في مجال الطاقة
 فيمكن لعملية إعادة التوازن الحالية أن تساعد الصين على بناء أساس،متفائلين
أقوى لسياساتها المناخية من خالل ضمان معالجة هذه السياسات وغيرها من
 ستتمكن الصين من بلوغ أهدافها للحد من، وبذلك.األولويات بنحو شامل
.االنبعاثات الكربونية وربما تتجاوزها
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عن المشروع
تطرق الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مبادرة الحزام والطريق المتطورة في الصين ألول
مرة في عام  ،2013وأطلقتها الحكومة الصينية رسم ًيا في شهر مارس من عام  .2015ومن ثم
أصبحت هذه المبادرة نقطة محورية فيما يتعلق بتحليل تأثير السياسات الصينية على المجتمع
الدولي ،ال سيما بالنسبة للدول الواقعة على طول طريق مبادرة الحزام والطريق .ويقيم هذا
المشروع البحثي تداعيات هذه المبادرة على المملكة العربية السعودية ،إضافة إلى أنه يسعى على
وجه التحديد لإلجابة عن األسئلة التالية:
•هل صح تعريف مبادرة الحزام والطريق ؟
•ما أهم عناصرها ولماذا تثير الجدل في بعض األحيان؟
•هل سيتأثر الطلب الصيني المستقبلي على الطاقة بمبادرة الحزام والطريق المتطورة ،وإذا
كان األمر كذلك ،فبأي شكل؟
•كيف ينبغي أن تتفاعل المملكة العربية السعودية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية؟ هل
هنالك مجاالت بعينها يمكنها تعميق العالقات الثنائية بين البلدين؟ وهل هناك مجاالت ينبغي
تجنبها؟
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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
©حقوق النشر  2022محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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