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 ال�تاب  عرض

  
�
هناك أش�اء تؤخذ كأمر مسلم به، مثل الهواء والمناخ، وتعتمد ع� أسس معقدة غالبا

ال�ه��اء ء نفسه ع�  ي ي    ما �صعب تقديرها، ينطبق ال�ش �ة بط��قة ال اليت الب�ش تار�ــــخ  ت  غ�ي

 منذ انطالق ع� ال�ه��اء،    140أي شكل آخر من أشكال الطاقة. فخالل نحو    �ماثلها 
�
عاما

ت ال�ه��اء ط��قة الع�ش والتواصل والتعل�م والتعلم ة لم �سبق لها مث�ل من   ، غ�ي مغذ�ة ف�ت

�ة.  ي تار�ــــخ الب�ش
 االزدهار �ن

ي    المؤلفهذا ما رآە  
ي مجال الطاقة "رو�رت برا�س"، �ن

ي عام  مطلع  �ن
،  2020كتابه الذي صدر �ن

 . " موض�ع الطاقة، ال�ه��اء وثروة األمم" تحت عنوان: 

 

ي ا  المؤلف�قدم  
 مقنعة لألهم�ة المطلقة لل�ه��اء �ن

�
ي كتابه حججا

لح�اة الحديثة، �ن

لل�ه��اء.   المنتج  الطاقة  ي قطاع 
العد�دة �ن ات  المتغ�ي القوة  ور�ما كان  و�صف  نقاط  ن  من بني

ي ال�تاب ذلك النطاق الذي يوفرە لفهم القطاع االقتصادي  
ي الذي �عت�ب المختلفة �ن

ال�ه��ائئ

ي رأس المال  
 األ��� كثافة �ن

�
ي تديرە، وصوً� إ�  والذي �متد  ،  عالم�ا كات اليت من الحكومات وال�ش

ن لدعم هذا  ن الالزمني  ع�ب دفعهم ثمن خدماته ومنتجاته.  القطاعالمستهل�ني

أن خالل   إ�  �ذهب "برا�س"  الحديثة،  الح�اة  ي 
�ن ال�ه��اء  أهم�ة  التأ��د ع�  نحو  توجهه 

ن من   ي جميع أنحاء العالم يتم ت  "ال �مل�ون"ومن    "�مل�ون"الفرق بني
حد�دە من خالل ما �ن

ي امتالك ناص�ة التنم�ةإذا كانوا �متل�ون ال�ه��اء أو ال. بمعين آخر،    . فإن امتالك ال�ه��اء �عين

لفقدان البن�ة التحت�ة لل�ه��اء األثر المدمر لفقدان ال�ه��اء والنتائج بع�دة المدى  إلظهار  و 

اوح من الحرب العع� االقتصاد والصحة،   االجت�اح مرورا� ب  ، الم�ة الثان�ة�قدم ال�تاب أمثلة ت�ت

وصوً�    ، ي
الما�ن القرن  ثمانينات  ي 

�ن للبنان  إعصار  اإل�ائ��ي  ب    "مار�ا"إ�  �ن الذي 

ي عام  "بورتور�كو"
 . 2017�ن
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ة   الطاقة، و�ستخدم "برا�س"    المؤلفيرتكز ال�تاب ع� خ�ب ي مجال 
لغة  الط��لة �ن

  وفر  ت�س�طة  
�
ي  منظورا� واضحا

التار�ــــخ  تعمل ع� دمج  ال�ه��ائ�ة، و   والتقن�اتالعلوم  مجال  �ن

ي   والتكنولو�ب �االجتما�ي  واحد  �سيج  العامة  ح�ي  ضمن  األنظمة  ن  قصة  الطاقة  لتأمني

 ال�ه��ائ�ة.  

العامة   الشبكات  ي 
�ن ادخالها  ال�ه��اء منذ  الجوهريشكلت  الع�ي  ، وقدمت فوائد المنتج 

الديزل ركات ال�ه��ائ�ة بد�ً� عن استخدام محرك باتت المح بثمن، إذ علم�ة وعمل�ة ال تقدر 

ي التعلم والقراءة، وكانت 
ي المصانع والورشات، وساهمت اإلضاءة �ن

والحزام الناقل ومخاطرە �ن

ور�ة لتط��ر الهواتف وما تبعه ي   ا �ن
. وسمحت القطارات من تقن�ات البث اإلذا�ي والتلف��وئن

ي ز�ادة كثافة  
ي    ، المدنال�ه��ائ�ة وابتكار المصاعد �ن

ي �ن
كما كان البتكار تكي�ف الهواء دور تار��ن

ي العالم. 
ها من المناطق الحارة �ن ي جنوب غرب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة وغ�ي

 االستقرار �ن

ة الط��لة لل�اتب ساعدته ع� ابتكار فلسفة س�اس�ة من خالل مراقبة   و�بدو أن الخ�ب

، ومع   أنظمة الطاقة ال�ه��ائ�ة وتطورها، فهو �ش�ي إ� أن التجارة الدول�ة لل�ه��اء قل�لة جدا�

 ما �حتاجه من ال�ه��اء. ومن هذا المنظور يرى كل بلد  إال أن  استثناءات قل�لة  وجود  
�
 يولد غالبا

ي هذە النقطة بأن    ، قراط�ةو ال�ه��اء كرمز للد�م"برا�س"  
ال�ه��اء تتطلب حوكمة  و�حاجج �ن

ي فعالة  
الحق��ت تأخذ دورها  الحكومة  إذ  .  ل�ي  ي نظام 

الطاقة �ن أنظمة  الذي �ستج�ب تزدهر 

ات ي  اإلدارة السل�مة  الوطن�ة، و�التا�ي فإن    للمتغ�ي ها  �مكن أن تنمو  �ي وحدها اليت شبكة  ع�ب

ي مف�د ء  ال�ه��ا 
الحكومات  تح�ن  بينما ال  .  �شكل منط�ت الدول ذات  ي 

�ن ال�ه��ائ�ة  األنظمة 

 بالنجاح المنشود.   الوطن�ة الفاسدة

ي المقابل  المؤلفو�رى  
من قبل ال�ه��اء  �قة  تكامً� �منع  �حتاج  نجاح الشبكة  أن    �ن

ن بعض    ببناء أنظمة كه��ائ�ةأنه مع ق�ام الدول    )المؤلفبحسب  (تظهر الب�انات  و   ، المستهل�ني

معرفة المست��ات أع� من  بظهور  يرتبط    )ك�لوواط / ساعةاالستهالك (، فإن ارتفاع  فعالة

�ةوتراجع األم�ة  ات أخرى للتنم�ة الب�ش  . ومؤ�ش
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ي نظرة مستقبل�ة يؤكد  
ح ك�ف    المؤلفو�ن داد  و��ش ن إجما�ي إذ أن  ال�ه��اء.  أهم�ة  س�ت

ي ذلك تلب�ة احت�اجات قطاع النقل المتنا�ي وكذلك    -الطلب المستقب�ي ع� ال�ه��اء  
بما �ن

الذين   األشخاص  مل�ارات  اليوم  جدا�  القل�ل  �ستهل�ون  احت�اجات  ال�ه��اء  سيتطلب    -من 

المؤلف   أمر �صفه  الحال�ة، وهو  بالمست��ات  تول�دها  يتم  ي  اليت ال�ه��اء  ستة أضعاف كم�ة 

اواط"بتحدي   ال�ه��اء من  تول�د  إ� أنه لمواجهة هذا التحدي، فإن    "برا�س"�ش�ي  و .  *"الت�ي

ي آس�ا وأورو�ا  لتقن�ة رخ�صة وذات كفاءة عال�ة، تظل الخ�ار األ��� جاذب�ة  كالفحم  
ن �ن لماليني

ق�ة.   ي توف�ي كل أو حيت معظم ض�قة  يوضح أن الطاقة المتجددة لها حدود  بينما  ال�ش
للغا�ة �ن

ي المستقبل،  ل�ه��اء  كم�ة ا
ا� بذلك  المطل��ة �ن إ� التكلفة والتخ��ن والحجم واستخدام  مش�ي

ي 
 المتعلقة بالطاقات المتجددة.  باعتبارها المشا�ل الرئ�س�ة ، األرا�ن

خالل    ح�ث من  الطاقة يوضح  مشار�ــــع  تنف�ذ  ي 
�ن والعمل�ة  النظ��ة  الصع��ات  األمثلة 

ي 
ي العالم الحق��ت

بأن هذە الحدود يتم حجبها    المؤلف�جادل  و .  المتجددة واسعة النطاق �ن

و�ن كان    ، عن عمد من قبل الحكومات العازمة ع� الس�ي ع� خط س�اسات المناخ الدول�ة

ي    متفائ�ً �ظهر   ة  تمتلك حصة  يرى أنها س�شأن الطاقة الشمس�ة اليت ي  كب�ي
من م��ــــج الطاقة �ن

 . المستقبل

لصالح التحول من أن األمور �س�ي  المؤلفيرى وف�ما �خص مستقبل تول�د ال�ه��اء، 

النها�ة ي 
�ن النوو�ة  الطاقة  ثم   ، الطب��ي الغاز  إ�  بأقل وذلك  ،  الفحم  للتطبيق  قابل  كمسار 

ي هذا المقام  نبعاثات لتلب�ة احت�اجات الطاقة المستقبل�ة.  ال ا
  �قدم  و�ن

�
لألج�ال  "برا�س" تأبينا

  المقرر أن �غلق  "Indian Pointوخاصة مفاعل "النوو�ة األم��ك�ة  المفاعالت  من  األو�  

 
�
. و�ع�ب †من ال�ه��اء  طج�جاوا 2بأ��� من  2020حيت عام زود مدينة ني��ورك ، والذي نهائ�ا

ي أنّ عن أمله  
ات التوح�د الق�ا�ي والسالمة    �ن ن ة  المع�ار�ة  توفر م�ي قد توجد  للمفاعالت الصغ�ي

ي  
للم�ن   ط��قة 

�
المتحدة.  قدما الوال�ات  ي 

�ن النوو�ة  الصناعة  ي 
أن روس�ا ع�  كما  �ن إ�  �ش�ي 

 
 (المحقق) میغا واط. 1000تیرا واط = 1 *
الوحدة الثالثة    تبعد أسابیع قلیلة من صدور الكتاب، وبقی   2020في شھر نیسان/أبریل    Indian Pointتم إیقاف الوحدة الثانیة من مفاعل    †

 (المحقق).میغاواط.  2028تبلغ سعة تولید المفاعل . 2021المزمع إغالقھا في منتصف العام الحالي 
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ي ��ش التكنولوج�ا النوو�ةتمثل دولة  الصع�د الدو�ي  
ن  �شطة �ن ن  ، بينما تتم�ي أ���  الهند  و الصني

 . دول مستهل�ةبأنها 

ز   ي ال�تاب، ت�ب
ن النقاط الهامة �ن ي  وجهة نظر المؤلف  من بني

ي أن االستثم�ن
ار ع� نطاق واسع �ن

  مشار�ــــع الطاقة المتجددة �حدث  
�
ي البلدان ذات الطلب  دائما

المرتفع ع� ال�ه��اء الحا�ي  �ن

ي �شهد  ة اليت ي البلدان الفق�ي
ا�دا� ول�س �ن ن  م�ت

�
ي استهالك ال�ه��اء ارتفاعا

 . �ن

ي  
ي  بالتن��ه إ� أن    المؤلف و�م�ن

هناك حاجة ماسة إ� طاقة موثوقة وعال�ة الجودة �ن

يزداد   الرقم�ة.    اعتمادا� عالم  التحت�ة  البن�ة  الب�انات  فع�  ي  المتعاظمة  مستقبل  �عين  
�
حجما

لقوة االقتصاد�ة  وهنا �ش�ي المؤلف إ� امن ال�ه��اء للمعالجة والتخ��ن.  الحاجة إ� الم��د  

ال الخمس  التكنولوج�ا  كات  ل�ش (المركزة   ، Apple ،  Amazon،  Alphabetعمالقة 

Facebook ،  Microsoft ،(    ملموسة  يوضح ك�ف  إذ جهودا�  كات  ال�ش هذە  لتط��ر  بذلت 

، مما أبدا�   ا لضمان عدم تعطل شبكاتهعن الشبكات العامة  شبكات كه��ائ�ة احت�اط�ة مستقلة  

�شكل مبا�ش  تمد  ال تعهذە الشبكات الخاصة  ها، وأ�د أن  التشغ�ل السلس لمرا�ز ب�انات�ضمن  

ثلث تكلفة �شغ�ل مركز الب�انات،  وذهب إ� أن كلفة ال�ه��اء تمثل  ع� الطاقة المتجددة.  

كات   ي دول باردة الطقس  مما حدا بهذە ال�ش
ح�ث مثل "أ�سلندا"  لبناء مرا�ز تخ��ن للب�انات �ن

�د المعّدات أقل  . تكون كلفة ت�ب

بناء ع� ما  العمل�ات العد�د من إنتاج�ة ثم ينتقل "رو�رت برا�س" إ� أنه من الممكن ق�اس  

ال�ه��ائ�ة الطاقة  من  تولدە  أو    ح�ث    ، �ستهل�ه 
�
عموما ال�تاب  اجتما�ي ع�  �حتوي  بعد 

كان حذرا� و�الحظ أن المؤلف  يتناول مواضيع حساسة تؤثر أو تتأثر باستهالك ال�ه��اء.    حواض

أ��� واقع�ة لمستقبل  ل�نه �قدم رؤ�ة بد�لة  مجتمع تغ�ي المناخ،  اإلساءة إ� مفهوم  يتجنب  

ورة حتم�ة الزدهار المجتمع.  قطاع ال�ه��اء  الذي يراە �ن

كة  المؤلف أن  وقد أشار   ن    BPالب�انات اإلحصائ�ة ل�ش ات وحيت اليوم،  نأن العالم منذ الثمانيتبني

 نحو �ض�ف 
�
 م 10وسط�ا

�
، ليون برم�ل إ� استهال�ه اليو�ي من النفط كل ع�ش سنوات تق��با

ل�ن ال�ه��اء تظل واحدة من    عقدين، كل  إجماً�  يتضاعف الطلب العال�ي ع� الطاقة  بينما  
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ي �مكن  أصعب أشكال الطاقة   ها �شكل موثوقاليت مل�ارات شخص   ثالثحوا�ي  . و�ؤكد أن  توف�ي

ي أما�ن �كون فيها استهال
الفرد �ع�شون �ن الثالجة األم��ك�ة   ك  لل�ه��اء أقل مما �ستخدمه 

ن أث��اء  وهنا يؤكد أن  .  العاد�ة ء  سوف �غ�ي  ال�ه��اء  وفقراء  ك�ف�ة سد الفجوة الهائلة بني ي
كل �ش

 ب وتغ�ي المناخ. و الحر وصوً� إ� من حقوق المرأة والرعا�ة الصح�ة بدءا� 

برا�س"يروي       "رو�رت 
�
اإل�سان  عموما ي كتابه قصة 

نجاح بعض    ، ال�ه��اء و �ن ح سبب  و��ش

بينما   ال�ه��اء  ي توص�ل 
الدول األخرى  ترزح  البلدان �ن الظالمعالقة  العد�د من  ي 

. و�وضح �ن

ي تار�ــــخ الحضارةك�ف غدت 
 . ال�ه��اء حقبة جد�دة �ن

:  قّسم ال�تاب إ� أر�عة أجزاء ن ف�ما ��ي  تتضمن العد�د من العناو�ن الفرع�ة، كما هو مبني
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 الجزء األول

ي الحداثة
 ال�ه��اء تعين

 *101ال�ه��اء -1

ن  اهتم هذا القسم بتع��ف ال�ه��اء وتقد�م مفاه�م فرق ال�مون وشدة الت�ار والمقاومة،   و�ني

سع إال  تف�ه المؤلف أن اإل�سان استخدم النار ألول مرة منذ مليون سنة، ل�ن استخدامها لم ي

ة    400منذ   ي نها�ة ألف سنة، وعند مقارنة هذە الف�ت
ت �ن ي انت�ش ة استخدام ال�ه��اء اليت بف�ت

، فإنها ال تعدو الق �ة.  30رن التاسع ع�ش  ثان�ة فقط من عمر الب�ش

 

 القوة التح��ل�ة لل�ه��اء -2

ن هذا القسم   ي، بني أن هناك ثالثة أسباب تف� لماذا أدت ال�ه��اء إ� مثل هذا االزدهار الب�ش

: اإلضاءة والطاقة وال�ثافة.   و�ي

ي 
فقد جعلت ال�ه��اء اإلضاءة رخ�صة ومتوفرة وموثوقة، مما أدى إ� تغي�ي جذري �ن

ي �مكن بها للناس   ي تغي�ي  الط��قة اليت
ع�ش ح�اتهم. كما وفرت ال�ه��اء طاقة فور�ة ساهمت �ن

ء   ي
النقل.  التصنيع  بدا�ة من  كل �ش ن  كذلك  ال�ه��اء    وسمحتوحيت  ك�ي مما  الطاقة  تدفق  ب�ت

ي �شك�ل  
ء  لعب دورا� �ن ي

ي الح�اة المدن�ة  كل �ش
المصانع وآل�ة إنتاج�ة  األبن�ة وحيت  من ارتفاع  �ن

  عمل المعالجات الحاس���ة. 

الناتج المح�ي اإلجما�ي    المؤلفوقدم   ن   بني
�
ال�ه��اء GDPهنا ر�طا ن استخدام  ،  ، و�ني

ي الدول الغن�ة أع� بكث�ي 
ن أن استهالك ال�ه��اء للفرد �ن ة،    ح�ث بني ي الدول الفق�ي

ە �ن من نظ�ي

ي الشكل  كما هو 
ن �ن  : 1مبني

 
مخصصاً لمقدمة للمبتدئین في أي موضوع.    101یشیر إلى نظام ترقیم للدورات التعلیمیة في الجامعات األمریكیة، حیث یكون    101العدد    *

 (المحقق).
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 : الناتج المح�ي اإلجما�ي واالستخدام العال�ي لل�ه��اء 1الشكل 

 
 المدن العمود�ة  -3

ح هذە القسم ك�ف ساهم ي بناء أبن�ة أ���  العاملة ع� المحرك البخاري  ابتكار المصاعد    ��ش
�ن

 
�
ي  ارتفاعا   المؤلف و�ط�ح  تعت�ب عمل�ة.  خمس أو ست طوابق  ت��د عن  ، بينما لم تكن األبن�ة اليت

ي تطور المصاعد وز�ادة �عتها ودقتها 
ي ساهمت �ن ي هذا القسم  إذ    ، العد�د من النقاط اليت

ن �ن بني

عدد  ح�ث كان  للمدن،  االست�عاب�ة  المساحة  ز�ادة  ي 
�ن ال�ه��ائ�ة  المصاعد  ساهمت  ك�ف 

ي 
ن من    1880عام    سكان ني��ورك �ن مليون   1.2لل�ه��اء نحو    "أد�سون "  ا�تشافأي قبل سنتني

ن �سمة عام  7بينما وصل الرقم إ� نحو �سمة،   . 1930ماليني

ي الحد�ث -4
 االتفاق ال�ه��ائئ

ي   Pearl Street  *محطةنجاح  أذ�  
ي ني��ورك    "مانهاتن"  مدينة  �ن

 . ال�ه��اء انتشار  موجة من  �ن

 
 للكھرباء بناھا " أدیسون" وكان فیھا مولد واحد للتیار المستمر. (المحقق)أول محطة تولید  *
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عام   من  أي  ،  1890بحلول  فقط  ي سنوات 
ثمائن المحطة،  بعد  تلك  الوال�ات بناء  لدى  كان 

ي العقود الالحقة، المتحدة حوا�ي ألف محطة طاقة مرك��ة
، وقد استمر ذلك النمو ال��ــــع �ن

ن عا�ي  و  ي الوال�ات المتحدة  1930و   1900�ني
�ن  بنحو  ، نما إنتاج ال�ه��اء �ن . ع�ش

�
 تق��با

�
 ضعفا

ن من الناس ألول مرة،  سمح هذا التوسع ب��صال ال�ه��اء إ�   ات الماليني التوسع  كما أدى  ع�ش

ي  
�ن تجاهلت  تقد�م  ال��ــــع  ي  اليت واالقتصاد�ة  الس�اس�ة  القوة  ن  ترك�ي إ�  ال�ه��اء  خدمة 

ن  ن من سكان ال��ف األم��كيني .    احت�اجات الماليني
�
إ� أن أحد أسباب المؤلف  وهنا �ش�ي  سابقا

كات تول�د ال�ه��اء نجاح   ي الوصول إ� الب�ت األب�ض، كان وقوفه ضد مطامع �ش
"روزفلت" �ن

كات حكوم�ة لتول�د ال�ه��اء.  ي هذا    المؤلفأل�ت  وقد    واحتكارها للسوق، مع وعدە ب��شاء �ش
�ن

ن القسم من كتابه الضوء ع� عدد من التجار  ي مجال تول�د ال�ه��اء والس�اسيني
  الذي عملوا �ن

ي المناطق ال��ف�ة    أو كان لهم
ي ��ش ال�ه��اء وخاصة �ن

ي ساهمت �ن ن اليت ي إ�جاد القوانني
دور �ن

 من الوال�ات المتحدة األم��ك�ة. 

ى  -5  توص�ل الطاقة ال��ب

ي تح��ر أعداد ال ح� لها من النساء    المؤلفبحث  
ي شأن دور كه��ة ال��ف �ن

ي هذا القسم �ن
�ن

ن أن هذە الم ي المزارع، و�ني
ي العد�د من من مهام العمل الشاق �ن

 �ن
�
همة ال تزال �شكل تحد�ا

ي  ، عالوة ع� أن  دول العالم
 أفضل �ن

�
ي منح النساء ال��ف�ات فرصا

 �ن
�
ال�ه��اء لعبت دورا� أساس�ا

حق   ع�  المتحدة  الوال�ات  ي 
�ن النساء  حصول  أسباب  أحد  شكل  مما  والعمل،  التعل�م 

 التص��ت. 

ي أن  بالقول إنه    المؤلفو�تابع  
ي الحصول ع� وضع    ال�ه��اء �ساعد النساءال يوجد شك �ن

�ن

ي استخدام ال�ه��اء حول العالم اليومل�ن هناك ، اقتصادي أفضل
، وهذا �قدم فجوة هائلة �ن

 :
�
ي توف�ي ال�ه��اء   سؤاً� واضحا

ما ، و لماذا نجحت الوال�ات المتحدة والدول الغن�ة األخرى �ن

ة غ�ي  الذي تمتل�ه تلك البلدان والذي تفتقر إل�ه البلدا ، كانت اإلجابة    المتطورة؟ ن الفق�ي
�
عمل�ا

ي من ال�تاب. 
 ع� هذا السؤال �ي محور الجزء الثائن
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ي 
 الجزء الثائن

ي الظالم، وما الذي �فعلونه ح�ال ذلك؟
 لماذا ال يزال مل�ارات الب�ش �ع�شون �ن

 الثالجة مقابل العالم  -1

ي الوال�ات    المؤلفأشار  
تحت هذا العنوان إ� ان أعمال التول�د والتوز�ــــع منذ أ�امها األو� �ن

أو   محل�ة  كات  �ش و�شغلها  تمل�ها  ي  اليت ال�ه��ائ�ة  الشبكات  س�طرة  تحت  المتحدة كانت 

ي الوال�ات المتحدة، ح�ث تمتلك حوا�ي  
مدينة و�لدة مرافق ال�ه��اء    250إقل�م�ة، وخاصة �ن

ي التول�د والتوز�ــــع  ە  تعكس هذالخاصة بها.  
وجود مصدر موثوق لل�ه��اء، أهم�ة  المرك��ة �ن

ن ل�سوا ع� استعداد للسماح لدول أجنب�ة بالتحكم  كما أنها توضح   حق�قة أن القادة الس�اسيني

ي ال�ه��اء.  
ال توجد دولة ذات س�ادة ستقوم بتسل�م الس�طرة ع� شبكتها ال�ه��ائ�ة ذلك أنه  �ن

ة للغا�ة.  العالقة بينهما ود�ة، فنت  إ� دولة أخرى مهما كا   المؤلف وهنا �ش�ي  مخاطر ذلك كب�ي

ي  إ�  
ي �ن كون الدول األورو��ة متصلة �شبكة كه��ائ�ة ع� مستوى القارة، ل�ن التعاون األوروئب

ن جميع تلك البلدان.   و�خلص إ�  مجال ال�ه��اء �عتمد ع� عالقات سلم�ة ط��لة األمد بني

 الشبكات ال�ه��ائ�ة أن 
�
ي تعمل تمثل انعكاسا شبه مثا�ي لألشخاص والمجتمعات والبلدان اليت

 . عليها 

 

ي مجال الطاقة ا -2
 لشؤون الملحة �ن

ن   ،  وتط��رها هنا أنه نظرا� لل�م الهائل من األموال الالزمة لص�انة الشبكة ال�ه��ائ�ة    المؤلفيبني

ة مع عدد   تبدو ملحة جدا� للتكامل، فسواءفإن الحاجة   قل�ل من األفراد أو   كانت الشبكة صغ�ي

ة   ن العمالء،  كب�ي ت تخدم ماليني المال الالزم للعمل، ذلك أنه كلما ك�ب فال بد من وجود رأس 

ال�ه��ائ�ة   زادتالشبكة  رأس    كلما  ي    المال، متطلبات  �عين ولما  مما  اض.  لالق�ت الحاجة  بروز 

ن بحاجة   ك كانت هناك مخاطر تتحملها البنو  ضني ي هذا المجال، فإن كً� من البنوك والمق�ت
�ن

ن للتفاوض �شأن العقود  ن إ� محا�م إلنفاذ  . ومن ثم  إ� محامني ضني تحتاج تلك البنوك والمق�ت
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ن  ن مقابل و .  العقود ومعاقبة المخالفني ي ال�ه��اء والموزعني �تطلب سداد القروض الدفع لمنت�ب

ي �قدمونها   دفع آمنة و��جاد وس�لة لحما�ة األموال المدفوعة. ، وهذا يتطلب طرق  الطاقة اليت

 

 الط��قة األم��ك�ة للحرب -3

هنا عن الدمار الذي ألحقته القوات األم��ك�ة بالبن�ة التحت�ة لقطاع ال�ه��اء   المؤلفيتحدث  

ي أدت إ�   ي العراق، و�ش�ي إ� عمل�ات القصف اليت
م�غاواط من سعة تول�د    9200تدم�ي  �ن

  المؤلف م�غاواط كانت تمتل�ها العراق قبل عمل�ات القصف. و�وكد    9500ال�ه��اء من أصل  

ي العراق  
، فقد  أن تدم�ي الج�ش األم���ي لشبكة ال�ه��اء �ن أصبح تدم�ي البن�ة  لم �كن أمرا� شاذا�

لل�ه��اء   األم��ك�ة.  جزءا�  التحت�ة  الحرب  للج�ش  و من ط��قة  كة  المش�ت ات�ج�ة  اإلس�ت كانت 

ي جميع  
اعات الرئ�س�ة منذ الحرب العالم�ة الثان�ة األم���ي �ن ن ي كور�ا أو فيتنام أال�ن

  و ، وسواء �ن

ن    العراق �ي شل قدرة الخصم ع� إنتاج وتوز�ــــع ال�ه��اء.  اد ال�ه��اء    المؤلفو�بني أن است�ي

من إيران ساعد العراق ع� تلب�ة بعض احت�اجاته، ل�ن حيت مع الواردات، ال يزال العراقيون 

ي من ال�ه��اء. و�سبب عدم القدرة ع� االعتماد ع� شبكة ال�ه��اء   ال �حصلون ع� 
ما �ك�ن

ي   ي الب�ة و�غداد ومدن عراق�ة أخرى ع� الطاقة اليت
 ما �حصل المواطنون �ن

�
الرئ�س�ة، غالبا

ي تديرها الدولة  ي توفر البد�ل المتاح للشبكة اليت ة اليت �حتاجون إليها من مولدات األح�اء الصغ�ي

ي العراق، بل ول�ن بكلفة 
باهظة. هذە المولدات ال�ه��ائ�ة الخاصة ل�ست ف��دة من نوعها �ن

ق األوسط مزقته عقود من   ي ال�ش
ي بلد آخر �ن

ة للح�اة �ن ن   المؤلف الحرب. و�ذلك �ش�ي  تمثل مم�ي

ي العنوان الالحق. 
ي تحدث عنها �ن  إ� لبنان اليت

وت  -4 ي ب�ي
 تول�د ال�ه��اء �ن

ن    المؤلف�ش�ي   اللبنانيني أن  الحكوم�ة   ونفع�دإ�  ال�ه��اء  كة  ل�ش األو�  ي كه��اء، 
فاتورئت

و�عتمد لبنان �شكل    "مؤسسة كه��اء لبنان"، والثان�ة إ� مال�ي المولدات من القطاع الخاص. 

، بينما ال تمثل مصادر الطاقة المتجددة  ي
شبه ك�ي ع� تول�د ال�ه��اء من الوقود اله�دروك��وئن

 بما فيها الطاقة ال�هرومائ�ة. % فقط من سعة التول�د، 1أ��� من 
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 ال �مكن إبقاء األنوار مضاءة بدون فحم -5

ن   تول�د    المؤلفيبني "أد�سون" ألن  أ�ام  ال�ه��اء من  تول�د  الفحم س�طر ع� سوق  أن  هنا 

ي المصادر.  
 من با�ت

�
ومع تزا�د االهتمام بالمخاوف ال�ه��اء باستخدام الفحم أقل كلفة �سب�ا

يرى   المناخ،  تغ�ي  قبل    المؤلف�شأن  من  لضغوط  سيتعرض  الفحم  من  ال�ه��اء  تول�د  أن 

ة  �شطاء البيئة والحكومات. ول�ن حيت مع تصاعد هذە الضغوط، فإن الحاجة إ� كه��اء وف�ي

ي جميع أنحاء العالم
كات �ن ي  و�ش�ي هنا إ   ، وموثوقة ستظل أول��ة للبلدان وال�ش � أن ال�ابان اليت

ي "كيوتو"،  
ي الم��د من معاستضافت اتفاق�ة تغ�ي المناخ �ن مل تول�د ال�ه��اء العاملة ع�  اتبين

%  33% مقارنة بنحو  40الفحم، ورغم أن المعامل الجد�دة ترفع كفاءة استخدام الفحم إ�  

ي ال�ابان حيت عام  
ي المعامل القد�مة، إال أن غازات الدفيئة الناتجة �ن

كانت ال تزال عند    2017�ن

 . 1997مستوى عام  
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 الجزء الثالث

 *الصورة العامة من الواط المرتفع

ي الجد�د -1
 االقتصاد ال�ه��ائئ

(  المؤلفيتحدث   و�ي   ، الرق�ي المجال  ي 
�ن ى  ال��ب الخمس  كات  ال�ش عن  أمازون،  هنا  آبل، 

 أنها ال تتحكم بجزء كب�ي من سوق األسهم فحسب، 
�
غوغل، ف�سبوك، م�كروسوفت)، مبينا

�مثل   الذي  العال�ي  االقتصادي  السوق  ي 
�ن العب  وأقوى  أ��ب  �ي  البل  ع�  بضائع عالوة 

، أي أنه بحاجة دائمة لل�ه��اء، و�ذكر    ملموسة بضائع رقم�ةال
�
هنا أن ال�ه��اء   المؤلف أ�ضا

المعلومات�ي   ع�  إذ  وقود  مل�ارات  ،  الماض�ة  السنوات  خالل  الذكورة  كات  ال�ش أنفقت 

ال�ه��اء من   انقطاع  تتأثر عند  الخاصة، بح�ث ال  ال�ه��ائ�ة  إ�شاء شبكاتها  الدوالرات ع� 

 الشبكات العامة لسبب أو آلخر. 

ا�د   ن الم�ت النمو  الم� و�سبب  لبناء  دائم  س�ي  ي 
�ن كات  ال�ش هذە  فإن  مرا�ز  لعمالئها،  من  �د 

إ� أن أول كومبيوتر    المؤلفالمعلومات، و�ي بالتا�ي بحاجة دائمة للم��د من ال�ه��اء. و�ش�ي  

ي أم��كا عام 
 . ألف واط من ال�ه��اء  174، احتاج إ� 1943لألغراض العامة استخدم �ن

 

 النقود كه��ة  -2

 أنها باتت  )، Bitcoinوهو تعب�ي استخدمه المؤلف للحد�ث عن العمالت الرقم�ة مثل (
�
مبينا

هذە   ل�ن  االعتماد،  بطاقات  كات  ل�ش  
�
هاجسا و�شكل  االقتصاد�ة  الساحة  من  جزءا�  تحتل 

ك ك مكانها للعمالت الرقم�ة �سهولة، كما أنه ل�س من المتوقع أن يتم التوقف  لن    اتال�ش ت�ت

داولها. عن استعمال العمالت الورق�ة، ف�ي مألوفة، وسهلة الحمل، وال تحتاج لل�ه��اء عند ت

ونات والبتاتباندماج  أو ما �مكن التعب�ي عنه  ومع ذلك، فإن كه��ة النقود   ال   ، والنقود  †اإلل��ت

 
استخدم    المؤلف، لكن  High Place  من مكان مرتفع  العامةیستخدم المؤلف ھنا التالعب باأللفاظ ضمن العنوان، فعادة یتم النظر إلى الصورة    *

 . (المحقق). High Wattتعبیر 
† Bit (المحقق1) أو مغلقة (0حاملة للمعلومات في الكومبیوتر، وتعبر عن دارة كھربائیة مفتوحة (، البت ھي أصغر وحدة .(.( 
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باستخدام  سواء  ،  التباطؤ. ال�ه��اء ببساطة تجعل تبادل األموال أسهلتدل ع�  تظهر أي عالمة  

ةاالئتمان  بطاقة   أو  مبا�ش باستخدام  عند  ،  المحمولالدفع  أو  الهاتف  تبا،  العمالت  عند  دل 

 لوصول إ� شبكة تجعل التجارة أ�ع وأسهل وأ���  تتيح افال�ه��اء  الرقم�ة المشّفرة.  
�
. إن  أمانا

ي كه��ة األموال ل�ست سوى جزء من  ا�د باستمرار ع� ال�ه��اء. االعتماد الب�ش ن  الم�ت

 

 *تح��ل الواط إ� األعشاب -3

ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة و�ي ط��فة  �ش�ي المؤلف هنا إ� نقطة 
ي عنها �ن

�صعب التغا�ن

منهوالمارجوانا"  القنب  "زراعة   للحصول  مغلقة  أما�ن  ي 
المخدرة،    ا �ن المواد  ح�ث ع� 

ك�لو واط من ال�ه��اء إلنتاج رطل من المارجوانا.    1حوا�ي  زارعو هذا الن�ع من النبات  �ستهلك  

ي العام الواحد �ة  الداخلكما �ستف�دون من اإلضاءة الصناع�ة  
ي الحصول ع� ستة مواسم �ن

،  �ن

نفسه   الوقت  ي 
�ن تمنع  النباتات،  من  الن�ع  زراعة هذا  تبيح  ي  اليت الوال�ات  بعض  وأن  خاصة 

ي هذا المجال إ� أن زراعة القنب صنفت عام  
ي المفتوحة. و�ش�ي المؤلف �ن

ي األرا�ن
زراعتها �ن

ي ا  2018
ن أن الطلب ع�  لوال�ات المتحدةكأحد أ��ب مصادر نمو الطلب ع� ال�ه��اء �ن ، و�ني

ي مدينة "دنفر" عاصمة وال�ة "كولورادو"  
تمثل    األم��ك�ة، ال�ه��اء ألغراض زراعة القنب �ن

أن4نحو   إ�  وأشار  المدينة.  ي 
�ن الطلب  إجما�ي  من  لسبعة    %  تعرضت  "أور�غون"  وال�ة 

ي عام  
ي المنازل،    2015انقطاعات لل�ه��اء �ن

 بزراعة هذە النباتات �ن
�
بعد أن سمحت قانون�ا

والذي  ، ن المزارعني من  الشبكة  الزائد ع�  التحم�ل  �سبب  تغ��م كل  ن  وذلك  بمبلغ  تم  منهم 

ي حينها.  5000
 دوالر �ن

 

4-  
�
 انقطاع ال�ه��اء لن ينقل تلف��ون�ا

ي ع� مختلف  خصص الم
ؤلف هذا الجزء من كتابه للحد�ث عن مخاطر انقطاع الت�ار ال�ه��ائئ

ال�ه��اء لمدة ط��لة تتجاوز قطاعات المجتمع الغذاء والصحة، فانقطاع   ، وخاصة قطا�ي 

 
 . Watts into Weedsالتالعب باأللفاظ ھنا،   المؤلفأیضاً یستعمل  *
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دات وتلف األغذ�ة  72 ي الم�ب
ي ذو�ان كل الثلج �ن ي المستشف�ات، فانقطاع    . ساعة، �عين

أما �ن

ي أن شبح الموت س�خ�م ع� المر�ن ال�ه��اء ليوم واحد فقط   ي عام    ، �عين
وهو ما حدث �ن

ال�ه��اء    2005 مولدات  وتوقفت   " ن أورلي�ن "نيو  مدينة  ع�  "كات��نا"  إعصار  أثر  أن  بعد 

مما   والمراقبة،  ال�ومبيوتر  وأجهزة  الصنا�ي  والتنفس  اإلنعاش  أجهزة  فتوقفت  االحت�اط�ة، 

النجاة بدون  �مكنهم    ح�م" لبعض المر�ن الذين ال دفع بعض األطباء إ� اتخاذ قرار "القتل الر 

 كه��اء. 

ب  كما   ي  المؤلف عدة  �ن
انقطاع لل�ه��اء ودورها �ن ي هذا الجزء ع� حاالت 

أمثلة �ن

 
�
ي زمن قص�ي �سب�ا

ي حدوث �قات وجرائم �ن
ي �سبب �ن . وأشار إ� مخاطر  حصول فراغ أمين

ي   واليت ال�ه��اء،  شبكات  ع�  ون�ة  اإلل��ت القرصنة  مثل  كلفت  هجمات  كة   American�ش

Electric Power    ي سب�ل الحما�ة من الهجمات    2018مليون دوالر عام    100نحو
أنفقت �ن

ون�ة.    اإلل��ت

أن المؤلف  الهجمات   هو�ؤكد  لمنع  المبذولة  الجهود  أن  �ضمن  ما  هناك  ل�س 

ون�ة والتخ��ب المادي للشبكة ال�ه��ائ�ة ستكون فعالة لعاصفة شمس�ة أن    �مكن، إذ  اإلل��ت

ي أي وقت  
  تغرق األرض �ن

�
ال��اح وحرائق الغابات  و كما �مكن لألعاص�ي  .  وتغلق الشبكةتق��با

 .
�
 إ�قاف الشبكة أ�ضا
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 الجزء الرابع

ي 
اواط �ن �ن  الت�ي  القرن الحادي والع�ش

اواط  -1  *تحدي الت�ي

ي عام  
�سمة، وهم س�حتاجون  مل�ار    9.7نحو  الب�ش  سيبلغ تعداد    2050يرى المؤلف أنه �ن

ي منازلهم. و 
ها من المعدات، كما س�حتاجون إ� تكي�ف الهواء �ن هنا �مكن النظر ثالجات وغ�ي

عام   بحلول  ي  اليت الهند  الهواء،  5، كان  2018إ�  يتمتع بوجود مك�فات  منازلها  % فقط من 

ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة. 87مقارنة بنحو 
 % من المنازل المك�فة �ن

مك�فات    ظرا� نو  مب�عات  ترتفع  أن  المستغرب  من  فل�س  عام،  �شكل  الحار  الهند  لمناخ 

ي البالد، وقد وجدت دراسة أجراها بنك  
مب�عات مك�فات الهواء  الهندي، أن    HDFCالهواء �ن

ي أ13بنسبة  تزداد   ، مما �عين
�
ي  % سن��ا

و�د وحدات تكي�ف الهواء �ن ن ن كم�ة ال�ه��اء الالزمة ل�ت

ل�ن طلب الهند ال �مثل سوى جزء من االتجاە   ها. ستتضاعف كل ست سنوات أو نحو الهند 

ي عام    العال�ي لتكي�ف الهواء. 
% فقط  8أن    2018ح�ث بينت تق��ر لوكالة الطاقة الدول�ة �ن

تتضاعف هذە النسبة ثالث مرات حيت  من سكان، �متل�ون مك�فات للهواء، ومن المتوقع أن  

تقدر وكالة2050عام   إ�    ، ح�ث  العالم س�حتاج  أن  الدول�ة  اواط ساعة    6200الطاقة  ت�ي

 لتشغ�ل أجهزة التكي�ف. 
�
و�مكن إلدراك حجم هذا التحدي، النظر إ� أن سعة التول�د   سن��ا

ي الوال�ات المتحدة تبلغ نحو 
اواط فقط.  1الحال�ة من ال�ه��اء �ن  ت�ي

 

 وهم الطاقة المتجددة  -2

و  أنه  هنا  المؤلف  ن  سبعينات  يبني ،  منذ  ي
الما�ن والحزب  اتفقت  القرن  البيئ�ة  الجماعات 

م  ع� الد�مقرا�ي   أ���  واحدة  طاقة  ع�  قض�ة  اتفقت  أخرىما  قض�ة  عدم أي   : و�ي  ،

 هو عل�ه الحال اليوم. مصادر متجددة أ��� بكث�ي مما واستبدالها بالطاقة النوو�ة استخدام 

 
 یقصد المؤلف ھنا كمیة الكھرباء (المحقق). *
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ن   ي و��د المؤلف بحنكة مواقف العد�د من الس�اسيني
ي تضافرت �ن ن والجمع�ات اليت والفنانني

الوال�ات   تتحول  ، بح�ث 
�
نهائ�ا النووي  أو  األحفوري  الوقود  المضمار ع� رفض وجود  هذا 

ي عام 100المتحدة حسب مطالبهم إ� دولة تعتمد 
 . 2050% ع� الطاقة المتجددة �ن

 إ� الطاقة اظثم �ط�ح وجهة ن
�
التحول كل�ا ي تقول إن من المستح�ل  لمتجددة فقط،  رە اليت

ي 
األرا�ن المطل��ة، ومساحة  المشار�ــــع  التخ��ن، وحجم  ال�لفة، وسعة  أهمها  أسباب  لعدة 

ي 
ن إ� إمكان�ة االعتماد ال��ي    الالزمة لهذە المشار�ــــع. و�تابع �ن هذا الجزء تفن�د مزاعم الداعني

 ع� مصادر الطاقة المتجددة. 

 عن ك�ف�ة ق�ام إصالحات  فع� سب�ل المثال �قول المؤلف إن تقدم ألمان�ا نمو 
�
 واضحا

�
ذجا

أبحاث   لمركز   
�
وفقا إذ  ال�ه��اء.  أسعار  برفع  المتجددة   Agora Energiewendeالطاقة 

ال�ه��اء   المتجددة، قفزت أسعار  الطاقة  ألمان�ا نحو مصادر  انتقال  الذي يركز ع�  ي 
األلمائن

ي   ي ألمان�ا بنسبة  لالستخدام السكين
ن عا�ي  %  50�ن ما جعل فاتورة ال�ه��اء م  . 2018و  2007بني

رت   ي أورو�ا. وقد ت�ن
ي المان�ا األع� من نوعها �ن

ن عا�ي  �ن   2016الصناعة األلمان�ة �شدة بني

�ن إذ  ،  2018و ي توظف حوا�ي ع�ش كات متوسطة الحجم اليت تضاعفت أسعار ال�ه��اء لل�ش

ي 
ا�  وتمثل   ، مليون عامل ألمائن وجدت دراسة أج��ت ع� و من اإلنتاج الصنا�ي للبالد.  جزءا� كب�ي

كات   . ألعمالهمتهد�دا� �عتقدون أن أسعار ال�ه��اء �شكل تها أن ثلث قادهذە ال�ش

 

ي  -3
 األرض أر�ن

كات   ن ال�ش ، و�ني ي
ن أصحاب األرا�ن أفرد المؤلف هذا الجزء من كتابه للحد�ث عن الخالفات بني

ي مجال الطاقة بأنواعها، ومد
ي تعمل �ن ى تأث�ي مشار�ــــع الطاقة التقل�د�ة والمتجددة ع�  اليت

ك 
ّ

مشا�ل التلوث الناتجة عن حوادث إنتاج النفط والغاز، أو الناتجة عن  سواء    ، هؤالء الم�

ي بعد انتهاء المشار�ــــع وهجرها 
، أو المشا�ل الناتجة عن المزارع ال��ح�ة عدم استصالح األرا�ن

ن الشكل    ومزارع الطاقة الشمس�ة، وآثارها البيئ�ة.   ع�    2يبني
�
اضا ي الدنمارك تحمل اع�ت

لوحة �ن

 المزار ال��ح�ة 
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ي الدانمارك 2الشكل 
 ع� مزارع ال��اح �ن

�
اضا  : لوحة تحمل اع�ت

 
 من تص��ر المؤلف

 

 الحاجة للطاقة النوو�ة  -4

ا�د ع� الطاقة خالل   ن يرى المؤلف أن الطاقة النوو�ة �ي الحل األمثل لمواجهة الطلب الم�ت

، ل�نه �عت�ب أن  
�
الطاقة أ�ضا الن�ع من  المقبلة، وهو يرى وجود مشا�ل متعلقة بهذا  العقود 

 من الحلول المتعلقة بالطاقات التقل�د�ة وغ�ي التقل�د�ة. حلولها أ�سط 

 الشبكة المستقبل�ة -5

ي عدة نقاط ضمن هذا الجزء من ال�تاب، وخاصة ما يتعلق بالطاقات المتجددة    لمؤلفانظر  
�ن

وك�ف�ة تخ��ن ال�ه��اء الناتجة، ومشكلة البطار�ات و�عادة تدو�رها، ومشكلة العنا� النادرة  

ها ع� الصناعات   ي وفرة مصادر الغاز الطب��ي ومدى تأث�ي
ي تصن�عها. كما بحث �ن

الداخلة �ن

ن األخرى و�ني لها ،  سمح  مما  المتحدة  الوال�ات  ي 
�ن العرض  ز�ادة  ي 

�ن السج�ل  غاز  إنتاج  دور   

و�رى المؤلف أن الغاز الطب��ي س�كون وقود المستقبل، ل�نه    بتصدير الغاز الطب��ي المسال. 

ا�د.  ن ، إذ س�حتاج العالم إ� كافة مصادر الطاقة المتاحة لتلب�ة الطلب الم�ت
�
 لن �كون كاف�ا
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 الخالصة

اوط" واضحة المعالم، و�مكن اختصارها بالقول إنه من  إن االست �ة لتحدي "الت�ي جابة الب�ش

ي الظالم �سبب المخا
ن الب�ش �ع�شون �ن وف مما �مكن أن �حدث للمناخ.  غ�ي الوارد ترك ماليني

 ضمن التعل�م وكجزء من األعمال الحكوم�ة وحيت الس�اس�ة، والبقاء 
�
نت حال�ا �ستخدم اإلن�ت

 العجز التام. بمعزل عن االتصا
�
ي عمل�ا  ل بالشبكة �عين

ي جلب الضوء والقوة لآلخ��ن حيت يتمكن أولئك  لهذا اإن االستجابة اإل�سان�ة  
لتحدي تتمثل �ن

ي الظالم من الوصول إ� الضوء الساطع للحداثة والتقدم. إن تحقيق ذلك  
الذين �ع�شون �ن

اهةالمجتمعات أن تتمتع هذە  تتطلب كه��ة  إذ    ، لن �كون سه�ً  ن والتكامل،    المجتمعات بال�ن

إ�   مال ووقود.  وتحتاج  أن  و رأس  ال�ه��اء ورفع مست��ات التوجهات  �بدو  الم��د من  نحو 

�ة بط��قة    ، المع�شة ال �مكن وقفها  ي أي شكل    ا ال مث�ل لهفال�ه��اء تغذي الب�ش
من  آخر  �ن

يم��د م�حتاج إعمار األرض إ�  أشكال الطاقة.   ولم��د من إنتاج ال�ه��اء،   ن االزدهار الب�ش

البيئة.  وهذا سوف �كون له   النحاس والرصاص،  إذ  تأث�ي ع�  الم��د من  ن استخراج  سيتعني

الغاز، وتصنيع الم��د من النفط و وتنق�ة الم��د من اليورانيوم والليثيوم، وحفر الم��د من آبار  

الم��د  و�ناء  الشمس�ة،  بذلك، �ينما  و النوو�ة.  المفاعالت  من    األلواح  المجتمعات  تقوم 

ي أ�س�د ال���ون، وس�كون لذلك تأث�ي ع� المناخ. غاز الم��د من فسوف تنتج 
 ثائن

المناخ،  وع  التحذيرات شبه المستمرة �شأن تغ�ي  الرغم من  أنه متفائل بأن  �  المؤلف  يرى 

ات قادمة.  �ة سوف تتك�ف مع أي تغ�ي  الب�ش
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