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 3من   1صفحة   المعادن المؤثرة في تحول الطاقة  وري د. وليد خد

 المعادن المؤثرة في تحول الطاقة د. وليد خدوري *: 
 

يعتمد التحول من طاقة الهيدروكربون إلى الطاقات المستدامة على »معادن مؤثرة« في  

 .منتجات الطاقات المستدامة

االستراتيجية والدولية« في واشنطن« )مركز وتشير دراسة صادرة عن »مركز الدراسات 

الدراسات( إلى أن توقعات »وكالة الطاقة الدولية« تشير إلى ازدياد استهالك »المعادن  

 .2050المؤثرة« ستة أضعاف بحلول عام 

وتشير دراسة »مركز الدراسات« إلى أن »المعادن المؤثرة« تضم أسواقاً متعددة منفصلة  

خرى، خالفاً ألسواق النفط والغاز. فهناك مشكلة هيمنة الصراع  ومختلفة الواحدة عن األ

الصيني على جيوسياسة »المعادن المؤثرة«، بالذات انعكاساته على دور شركات   -األميركي 

التعدين والسكان والمناطق حيث تتواجد هذه المعادن. من ثم، تقترح الدراسة أن الواليات  

للتعامل مع ظاهرة »المعادن المؤثرة« التي ستزداد  المتحدة بحاجة إلى استراتيجية شاملة 

 .أهميتها مستقبالً 

تتوقع الدراسة حدوث اختالل في ميزان العرض والطلب لهذه المعادن بنهاية هذا العقد  

(، وباألخص لمعدني الكوبالت والليثيوم. فالواليات المتحدة مثالً تستطيع أن تنتج في  2030)

 .إنتاجه حالياً هناك من هذين المعدنينأراضيها كميات أكبر مما يجري 

تطرح الدراسة السؤال اآلتي: ما الذي تستطيع الواليات المتحدة عمله إضافة بهذا الشأن أكثر  

 مما تقوم به حالياً إلنتاج »المعادن المؤثرة«؟
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على سبيل المثال، شملت موازنة الرئيس األميركي جو بايدن مخصصات لدعم رسم خرائط،  

ا، إلعطاء صورة أدق عن مناجم هذه المعادن للمساعدة في معرفة أماكن  طال انتظاره 

تواجدها وحجم احتياطياتها أميركياً. لكن تبقى هناك مشاكل في استخراج هذه المعادن في  

مناطق معينة في الواليات المتحدة، حيث أراضي قبائل السكان األصليين )الهنود الحمر(  

يتطلب موافقة هذه القبائل لعمليات استخراج الثروات   التي تحكمها قوانين خاصة بها، ما

 .الطبيعية من أراضيها

إال أن تجارب شركات التعدين في أراضي السكان األصليين حتى اآلن غير مشجعة، 

من ثم، سيتطلب من  ،  وتكتنفها الكثير من الخالفات ما بين الشركات والسكان األصليين

سطاء تختارهم لحل المشاكل، كما أنه من الممكن  الحكومة الفيدرالية التدخل من خالل و

تشريع قوانين اإلنتاج ذات مستويات عالية من الجودة لتقليص التلوث في عمل شركات  

 التعدين للمشاريع التي تمولها الحكومة الفيدرالية 

 

لكن األمر ال يتوقف على الواليات المتحدة فقط، فهو ذو أبعاد دولية حيث من المتوقع حصول  

فات عديدة في دول متعددة ما بين الحكومات وشركات التعدين، بالذات مدى التزام  خال

عالمياً، ستتطلب الزيادة   .الشركات باألنظمة الصارمة بتصفير االنبعاثات )الحياد الكربوني(

في استهالك الطاقات المستدامة في القطاع الكهربائي: السيارات الكهربائية والبطاريات ذات  

الي، ارتفاعاً ليس فقط في الطلب على »المعادن المؤثرة«، بل أيضاً إعارة اهتمام  التخزين الع 

أوسع بوسائل تعدين حديثة وذات مستويات عالية من الجودة في القطاع الكهربائي، تتناسب  

 .مع تصفير االنبعاثات 

بسالسة دون  كما سيتوجب األمر تنظيم سلسلة عمليات التصدير لضمان تدفق هذه المعادن 

انقطاعات. وبما أن إطالق نظام طاقة جديد سيترتب عليه آالف العقود الجديدة بين المنتجين  
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والمستهلكين، سيكون من الضروري المحافظة على أنظمة حوكمة دقيقة لتجنب الفساد  

المستشري باإلضافة إلى االلتزام بتصفير االنبعاثات. ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوات  

 .الطاقة الجديد أولويات السياسة الخارجية للدول   لنظام

 

تتشكل المعادن المؤثرة من: الكوبالت، الليثيوم، النيكل، المنغنيز والنحاس. ومناطق إنتاجها  

في المائة من اإلنتاج العالمي(،   40المهمة حالياً ونسب اإلنتاج هي كاآلتي: النحاس )تشيلي 

الليثيوم   في المائة في المرتبة الثالثة( 9ة(، الصين )في المائة في المرتبة الثاني 11بيرو )

النيكل    .في المائة( 22(، تشيلي )2020)أنتجت أستراليا نصف اإلنتاج العالمي في عام 

في المائة في المرتبة  13في المائة(، الفلبين ) 30)إندونيسيا في المرتبة األولى مع إنتاج 

 .في المائة( 11الثانية(، روسيا )

 

جمهورية كونغو الديمقراطية حالياً ريعاً أكثر من مبيعاتها للنحاس من الكوبالت.  وتحصل 

وتنتج كوبا الكوبالت واألرجنتين والبرازيل الليثيوم. ومن الجدير بالذكر، أن هذه األرقام  

والنسب تعكس صورة الوقت الحاضر، إذ إنه من المتوقع مع ازدياد الطلب على هذه  

 .االكتشافات في دول عدة  المعادن، أن تزداد معها

 

 صاديات الطاقة  صص في اقتخ)*( باحث وكاتب مت 
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