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دور الطاقة النووية يف بلوغ غايات
تغي املناخ
اتفاق باريس بشأن ُّ
بقلم توم م.ل .وايغيل

َّ
إن

الدور املحتمل للطاقة النووية يف بلوغ غايات الح ِّد
من االحرتار العاملي يف إطار اتفاق باريس بشأن
ُّ
تغي املناخ يعتمد أساسا ً عىل القدر الالزم من خفض
االنبعاثات .وهي عملية تتأ َّلف من خطوتني :علينا أن نتأكدَّ
من أننا نعمل عىل بلوغ غايات واقعية قبل أن يتسنَّى لنا أن
نُقيِّم كيف يمكن للمجال النووي أن يُساعدنا.

غايات واقعية

توم م.ل .وايغلي هو عالِم مناخ
في جامعة أديالييد .وقد عمل
سابقا ً كمدير لوحدة أبحاث المناخ
في جامعة إيست أنغليا .وتشمل
مجاالت بحثه الرئيسية تحليل
بيانات عن المناخ ،ونمذجة المناخ،
ومستوى سطح البحر ،ودورة
الكربون .وقد ُع ِّين عضوا ً في الرابطة
األمريكية للنهوض بالعلوم نظرا ً
لمساهماته في هذه المجاالت.

يحدِّد اتفاق باريس ،الذي يعترب اتفاقا ً تاريخيًّا يهدف
ملكافحة ُّ
تغي املناخ ويستن ُد إىل اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن ُّ
تغي املناخ ،الغايات املتعلقة باالحرتار
العاملي بطريقتني:

املادة ( 1-2أ):
اإلبقاء عىل االرتفاع يف متوسط درجة الحرارة العاملية يف
حدود أقل بكثري من درجتني مئويتني فوق مستويات
ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إىل
حرص ارتفاع درجة الحرارة يف ح ٍّد ال يتجاوز  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية...
املادة :1-4
تهدف األطراف إىل  ...تحقيق توازن بني االنبعاثات
البرشية املنشأ لغازات الدفيئة من املصادر وعمليات
إزالتها بواسطة البواليع يف النصف الثاني من القرن...
ُّ
وينص االتفاق كذلك يف املادة  1-4عىل أ َّن خفض
ً
االنبعاثات ينبغي القيام به «وفقا ألفضل املعارف
العلمية املتاحة »...
ُّ
يخص ذلك.
وهناك بعض املشاكل فيما
أوَّلها َّ
أن املادة ( 1-2أ) تقتيض االبقاء يف كل األوقات
عىل درجة الحرارة يف حدود أقل من األرقام املستهدفة
املحدَّدة لالحرتار .ومع َّ
أن هذا ممكن من الناحية العملية،
وإن كان مستبعدا ً جدًّا ،فقد يكون أسهل بكثري السماح
بتجاوز بعض الدرجات يف ارتفاع الحرارة حتى تعود
هذه الدرجات يف نهاية املطاف إىل حدود األرقام املستهدَفة
ا ُملعلن عنها .بيد َّ
أن ذلك يطرح تساؤال ً علميًّا آخر :إىل
أيِّ مدى وإىل متى يمكن تجاوز تلك الدرجات ومع ذلك
تحقيق الهدف األع ِّم التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
ُّ
ُّ
التدخل البرشي املنشأ يف
تغي املناخ واملتمثِّل يف« :تجنُّب
نظام املناخ» ،وعبارة «التد ُّ
خل البرشي املنشأ» موجودة هنا
للداللة عىل التل ُّوث الذي تتسبَّب فيه األنشطة البرشية.
واملشكلة الثانية َّ
أن الهدف يف املادة  ،1-4وفقا ً ألفضل
َّ
املعارف العلمية املتاحة ،هو غري متسق مع املادة ( 1-2أ).
وإن كان تجاوز درجات الحرارة أمرا ً مسموحا ً به ،وهو
ما أراه رضوريًّا؛ فليس هناك ما يدعو إىل خفض انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون إىل الصفر قبل نهاية هذا القرن بغية
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ُّ
التوصل إىل الرقم املستهدف املقدَّر بدرجتني مئويتني،
ُ
ً
وهي الطريقة التي غالبا ما ت َّ
فس بها املادة  .1-4ومن
ُّ
التوصل إىل الرقم املستهدف وهو درجة ونصف
املمكن
مئوية مع تجاوز درجة مالئمة دون الوصول إىل املستوى
السلبي من االنبعاثات (انظر الرسم البياني) .إال َّ َّ
أن
املستويات السلبية من االنبعاثات قد تكون رضورية إذا
ما تسنَّى حدوث تجاوز أقل يف درجات الحرارة ،اعتبارا ً
من عام  2060تقريباً ،وهو ما يتَّسق مع املادة .1-4
وإن كان األمر كذلك ،فقد تسمح يف نهاية املطاف بواليع
ِّ
املتبقية والتي تدوم طويالً بأن
املحيطات والبواليع الربية
تعود االنبعاثات إىل فوق الصفر.
وتلك املسائل َّ
موضحة يف الرسم البياني ،حيث استخلِصت
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أوال ً عن طريق تحديد مسار
ارتفاع درجات الحرارة — انظر الرسم العلوي حيث توجد
حالتان ُسجِّ ل فيهما الرقم املستهدف املقدَّر بدرجة مئوية
ونصف — ث َّم عن طريق عرض نموذج للمناخ عىل نحو
معكوس لتقويم االنبعاثات الالزمة لثاني أكسيد الكربون
من الوقود األحفوري (انظر الرسم األوسط) .ويم ِّكنا ذلك
من أن نقيس مسارات تركيز ثاني أكسيد الكربون املطابقة.

الطاقة النووية؟
ما هو الدور الذي يمكن للطاقة النووية أن تضطلع به
يف تحقيق أهداف مسار االنبعاثات ا ُملشار إليها يف الرسم
األوسط من الرسم البياني؟ يمكننا أن نجيب عىل هذا
السؤال جزئيًّا باستخدام نتائج استُخلِصت من نماذج
تقييم متكاملة — وهي نماذج اقتصاديات الطاقة
املستخدمة ُّ
لتوقع تفاصيل الطلب عىل الطاقة ونتائجها
يف املستقبل — وهي نماذج نُرشت يف برنامج علوم تغيُّ
املناخ التابع للواليات املتحدة.
و ُك ِّلفت ثالثة أفرقة مشهورة ومتكاملة ومعرتف بها دوليًّا
معنية بوضع نماذج التقييم بمهمة صوغ مجموعة من
سيناريوهات التخفيف تح ِّركها أسباب سياسية ،وذلك
باستخدام نماذج  ،IGSMو ،MERGEو.MiniCAM
َّ
وتحققت األهداف يف تلك السيناريوهات عن طريق ما ييل:
•	خفض الطلب عىل الطاقة يف االستخدامات النهائية،
عىل سبيل املثال من خالل أسلوب حفظ املوارد وإدخال
تحسينات يف الكفاءة؛
•	رفع انتاج الطاقة من الكتلة األحيائية وغري األحيائية
املتجددة ،وذلك باألساس من مصادر الريح واملصادر
الشمسية والنووية؛
• من خالل التقاط الكربون وتخزينه.
وتجري عمليات الح ِّد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يف
ك ِّل السيناريوهات ،بما يف ذلك السيناريوهات املرجعية،
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تركيز ثاين أكسيد الكربون
(املقدار بحسب الشكل املوجي)

ومن أجل إعطاء تفاصيل أكثر عن النسب املئويةَّ ،
فإن
قيمة الطاقة األولية النووية باإلكساجول بالنسبة إىل عام
 2100بحسب كل نموذج هي كاآلتي 238 :إكساجول يف
النموذج ( MERGEملا مجموعه  491إكساجول من إنتاج
الطاقة األولية)؛ و 185إكساجول يف النموذج MiniCAM
(بما مجموعه 1288 :إكساجول) و 20إكساجول فقط يف
النموذج ( IGSMبما مجموعه 1343 :إكساجول) .ويف
عام  ،2000و َّلدت مفاعالت القوى النووية البالغة آنذاك
 451مفاعالً والتي ما زالت حاليًّا قيد التشغيل ما يقرب
 8إكساجول من الكهرباء ،وهو ما يعادل  26إكساجول من
الطاقة األولية ،أي َّ
أن النموذج  IGSMيتو َّقع يف الواقع حدوث
انخفاض يف انتاج الطاقة النووية .ويتو َّقع النموذجان
 MERGEو MiniCAMحدوث زيادات بتسعة وسبعة
أضعاف عىل التوايل من عام  2000إىل عام .2100
ولكن هناك أد َّلة قوية عىل َّ
أن الرتكيز عىل الطاقة النووية قد
يرتفع بمعدَّالت أرسع بكثري ،كما َّ
يتبي من النمو التاريخي
الرسيع يف فرنسا والسويد عندما ق َّرر هذان البلدان أن
«يأخذا بالطاقة النووية» .وإن حدث ذلك ،فقد يكون للطاقة
النووية — بل ينبغي أن يكون لها — دورا ً أكرب بكثري من
الدور الذي يمكن للنماذج املبيَّنة أعاله أن تقرتحه.
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ويعرض الجدول يف األسفل معلومات بحسب ك ِّل نموذج
عىل حدة عن املساهمات يف التخفيضات اإلجمالية يف
الطاقة األولية بحلول عام  ،2100بالنسبة للمستويات
املرجعية للطاقة األولية.
ويعترب النموذج  IGSMقيمة خارجة واضحة من حيث
تخفيضات الطلب عىل الطاقة .ويعود ذلك لكون مطوِّري
النموذج اعتقدوا َّ
ُّ
التغيات يف إنتاج الطاقة النووية
أن
ستكون طفيفة ،وذلك باألساس بسبب إحساس مناهض
للمجال النووي من طرف عامة الناس .وبتقليص الدور
النووي إىل الح ِّد األدنى ،ال ب َّد أن تكون معظم حاالت
خفض االنبعاثات نابعة من حاالت خفض الطلب .ويقدِّم
النموذجان اآلخران معلومات تختلف نوعا ً ما عن النموذج
 ،IGSMويعطيان دورا ً أكرب بكثري للطاقة النووية.

في اتفاق باريس
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تغ ّير درجات احلرارة
بالدرجات املئوية

عىل نحو تلقائي — أي يف غياب سياسات تخفيف
جديدة — وكنتيجة للسياسات ا ُمل َّ
نفذة .وهذا يعني
أنه حتى يف السيناريوهات املرجعية هناك ازدياد يف
تكنولوجيات الطاقة الخالية من الكربون إىل درجة أن
ما يرتاوح بني  19و %29من إنتاج الطاقة األولية سيكون
خاليا ً من الكربون بحلول عام  .2100ولكن ما زالت هناك
رضورة ملواصلة إجراء تخفيضات كبرية يف الطاقة األولية
املنتجة لثاني أكسيد الكربون حتى يتسنَّى بلوغ الرقم
املستهدف واملقدَّر بدرجتني مئويتني.
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فهناك إيجابيات واضحة لألخذ بالطاقة النووية بحزم
أكرب .أ َّوال ً وقبل ك ِّل يشء ،تُعَ ُّد الطاقة النووية مصدر
الطاقة الوحيد الذي يمكن أن يو ِّفر طاقة مستمرة (طاقة
حمل أساسية) خالية من الكربون ،ولها بصمة كربونية
أقل بكثري من تلك التي ترتكها الطاقات املتجدِّدة .كما
َّ
أن العيوب املتصوَّرة وهمية إىل ح ٍّد كبري :فتقديرات
تكاليف عمليات البناء األخرية وتوليد الكهرباء للمفاعالت
النمطية الصغرية هي عىل األقل قادرة عىل املنافسة بنفس
مستوى قدرة الوقود األحفوري والتكنولوجيا املتجدِّدة؛
ومن املحتمل أن تُح َّل مشاكل النفايات استعانة بالجيل
الرابع من التكنولوجيات؛ واملفاعالت الحديثة آمنة أمانا ً
سلبيًّا؛ ومخاطر االنتشار ضئيلة .ويف سياق املناخ،
وأهدافه التي يصعب تحقيقهاَّ ،
فإن تجاهل الدور الكبري
الذي يمكن أن تضطلع به الطاقة النووية ،هو حسب
رأيي رضبٌ من الحماقة.
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إذا كان تجاوز درجات الحرارة
املستهدفة يف اتفاق باريس أمرا ً
مسموحا ً به ،فليس من الرضوري
أن تصبح انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون سلبية.

(المصدرWigley, Climatic Change 147, :
)31–45, 2018

النموذج

الطلب

الكتلة
األحيائية

املصادر
املتجدِّدة

املصادر
النووية

التقاط
الكربون

املخ َّلفات

IGSM

%50.4

%17.3

%3.3

%1.5

%16.8

%10.7

MERGE

%27.6

%17.5

%12.3

%16.0

%21.1

%5.6

MiniCAM

%18.7

%17.9

%13.7

%14.4

%22.8

%12.5

مساهمة مصادر متعدِّدة يف خفض إنتاج الطاقة األولية .املخ َّلفات تشري إىل كميات إنتاج الطاقة األولية التي ال تزال تفرز ثاني أكسيد الكربون.
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