גיאופוליטיקה ירוקה
הדיון באנרגיה מתחדשת מתנהל בתחום מוגבל שמחמיץ את ההשלכות הפוטנציאליות של מגמת על חברתית-
פוליטית וטכנולוגית-כלכלית שעשויה לשנות סדרי עולם .טכנולוגיות מתחדשות עשויות להיות פתרון מקומי
לבעיה עולמית ולהחליש את כוח השחקניות הוותיקות ,כותב אלכסנדר מירצ'ב ,בספר* שפרסומו צפוי בקרוב.
המעבר של אנרגיה מתחדשת למעמד של תופעה גלובאלית הוא תוצאה של הגברת המאמצים למציאת חלופה
למקורות האנרגיה העיקריים בימינו :הנפט ,הגז והפחם .מקורות מתחדשים של אנרגיה הם המצאה חדשה ולא
הופיעו בין לילה .למעשה ,הדחף לפיתוח טכנולוגיות אלו הוא פרי יישומים ,טכנולוגיות וגישות שנצברו על פני מאות
בשנים .מה שהשתנה בטכנולוגיות אלו ומיושם עתה ברחבי העולם הוא התייחסות חברתית-פוליטית וטכנולוגית-
כלכלית חדשה .לתופעה זו ניתן להתייחס כאל מגמת –על של האנרגיה המתחדשת.
יש כמה גורמים להפיכת התפתחות האנרגיה החלופית למגמת-על .ראשית ,למדינות שהיו קודם שחקניות מובילות
בתחום אין יותר שליטה בלעדית בתחום האנרגיה .יש גידול במספר השחקנים שביכולתם להפעיל כוח באזורים שונים
ובהיקף עולמי ,ויש מרדף גובר של אינטרסים מקומיים ,לאומיים ואזוריים.
גורם שני הקשור לגורם הראשון הוא המערכת העולמית שאינה מאופיינת יותר ביחסים הגמוניים שציינו את תקופת
המלחמה הקרה ,והפיכתה לרבת מרכזים .התקופה שלאחר המלחמה הקרה יצרה הזדמנויות חדשות ופתחה מקורות
חדשים ,שחקנים שהוגבלו קודם לכן ועתה יכולים לפעול למיצובם בחלל הריק שנוצר.
גורם שלישי ,המהפכה הטכנולוגית היא מצע לכמה מגמות חדשות שיכולות לבנות מחדש מושגים חברתיים ,נוהלים
פוליטיים וכלכליים וסדר חברתי .המהפכה הזו מציגה שימוש גובר בטכנולוגיות מגוונות – ממשדרי רדיו בגוף האדם
המבצעים אבחנות רפאיות ועד לטלפונים ניידים המצלמים תמונות ומקבלים הודעות דואר.
מניעים ותכונות
תהיה זו טעות לחשוב שהמניעים להתפתחות מגמת העל של האנרגיה המתחדשת נובעים רק מהרצון למצוא תחליף
לדלקים פחמימניים .המניעים משלבים כמה התפתחויות ושיקולים:









הביקוש הגלובאלי הגובר לאנרגיה מקדם שיקולים של גיוון ועצמאות אנרגטית ,הנשענים יותר ויותר על
אנרגיה מתחדשת.
ההשפעה השלילית של האדם על הסביבה הובילה תנועה עולמית להגנה על הסביבה ,ובה יש לאנרגיה
החלופית תפקיד חשוב.
התעצמות אתגרי הצמיחה הכלכלית העולמית מקדמת פתרונות חדשים ,ומקורות האנרגיה המתחדשת הם
אחד היסודות החשובים בפתרונות אלו.
התקדמות הטכנולוגיה מאיצה את התפתחות הטכנולוגיות של אנרגיה חלופית ,מדגישה את קיומן ויוצרת
בסיס ידע שיאפשר את יישומן בהיקף נרחב.
אנרגיה מתחדשת עשויה לסייע בהקטנת תקציבי הביטחון ובשיפור הלוגיסטיקה והיעילות ,ולתרום יכולות
חדשות ויתרונות טכנולוגיים.
תבניות חדשות של התעצמות :אנרגיה חלופית יכולה לתרום ליכולת של מדינות שחקניות ושחקנים שאינם
מדינות להשיג מטרות ,שקודם לכן היו בלתי מושגות ולהטיל את מרותן על סדרי יום חוצי גבולות.
ציפיות מעין אידאולוגיות :התפתחות האנרגיה המתחדשת מונעת בחלקה ממניעים מוסריים ,ומערכים
חברתיים ואתיים ומחזון לעתיד טוב יותר.
מדיניות ממשלתית ומסגרות רגולטוריות יוצרות סביבה שמסייעת לקדם את התפתחות האנרגיה
המתחדשת.

התפתחות האנרגיה החלופית המודרנית ,המונעת ממגוון של שיקולים ,מציגה תכונות שמאפיינות אותה כמגמת על
חברתית-פוליטית וטכנולוגית-כלכלית .התכונות הבולטות ביותר כוללות:
 פעולות מקוריות ותגובות של קובעי המדיניות והחברה העולמית
 היקף גיאוגרפי הכולל את כל העולם ונע אפילו אל עבר החלל
 עיצוב מחדש של הסדר החברתי באמצעות דרכים לשיפור הקיום האנושי ,במסגרת החזון המוסרי ,הטכנולוגי
– כלכלי והאידאולוגי הקשורים לאנרגיה מתחדשת.
 הטיעון של אריכות ימים :האנרגיה המתחדשת רכשה תדמית של דבר שלא ניתן להשיבו לאחור ,בלתי נמנע,
עמיד ואמין.

הטווח של התכונות האלו משתנה ומתפתח כל הזמן ויוצר תנאים חדשים המתקבלים בהדרגה כמציאות ,ומאשרים
את העובדה שהאנרגיה המתחדשת המודרנית היא למעשה מגמת-על עולמית.
תוצאות גיאופוליטיות
אחד ההיבטים של מגמת האנרגיה המתחדשת שנוטים להתעלם מהם הוא ההשלכות הגיאופוליטיות ,גיאו-כלכליות,
ביטחוניות והגנתיות.
בסביבה הביטחונית החדשה של המאה ה ,21 -המעוצבת על ידי גלובליזציה ,תקשורת ,מגמות של אנטי-גלובליזציה
ומהפכה טכנולוגית ,הופכת האנרגיה המתחדשת במידה גדלה והולכת למרדף אחר יתרונות חדשים .הם יוצרים
מסגרת לאינטרסים אסטרטגיים שונים ,ומרדף אחר דרכים חדשות להשפעה על סדרי יום מקומיים ,אזוריים ועולמיים.
המשמעות הגיאופוליטית של האנרגיה המתחדשת נובעת ממגוון גדול של גורמים כלכליים וחברתיים המושפעים
ממנה – מייצור מכוניות ,מזון וחלוקת מקורות מים ,ועד לסחר בינלאומי ,סיוע זר ומיזמי תשתית חוצי גבולות .עם
הפיכת הביטחון הסביבתי לשיקול פוליטי חשוב ,עשויה האנרגיה המתחדשת להעניק כוח והשפעה לשחקנים חדשים.
מגמת העל של האנרגיה המתחדשת עשויה להיות גורם מרגיע בהתחרות בין אזורית ובינלאומית ,במתיחות ובחילוקי
דעות .היא יכולה למתן יחסים מתוחים בין ספקי וצרכני אנרגיה מסורתית ,ולקחת חלק בתיקון המאפיינים ,הכוח
והמיצוב של שחקנים ותיקים וחדשים ,כולל ארגונים בינלאומיים ולא-ממשלתיים .ניתן לומר שהיא יכולה להעניק
לשחקנים ממשלתיים ולא -ממשלתיים כוח ליטול תפקידים חדשים ב"משחק האנרגיה הגדול".
נכון שאנרגיה מתחדשת היא עדיין נתח קטן בתמהיל האנרגיה העולמי ,אולם מה שחשוב הוא שהיא יכולה לספק
פתרון מקומי לבעיה עולמית .אנרגיה מתחדשת היא אמצעי מקומי ומעשי להגברת הביטחון האנרגטי .מסיבה זו יש
לה פוטנציאל להשפעה גדולה ולא יחסית על שיקולים של ביטחון אנרגטי .כמקור כוח בלתי תלוי היא יכולה לסייע
בהגנה על מדינות מ"מניפולציות אנרגיה" של אחרים.
אנרגיה מתחדשת ,המציעה חלופה לדלקים פחמימניים ,תסייע בגיוון מקורות אספקת האנרגיה ,תשפר את הגמישות,
תחזק את גיוון ההספקה ,תגביר את עצמאות האנרגיה המקומית ותתרום ליחסים הבינלאומיים .בדרך זו ,מגמת העל
עשויה להיות אחד הגורמים שיקלו על יצירת תשתית אנרגיה עולמית חדשה ,כולל שיפור איחסון האנרגיה ,חלוקה
והעברה .היא מציעה פתרונות לאיומים ,החל מהפרעות בייצור ובהספקה ועד לשינויים בתוואי ההספקה וחסימת
נתיבי תחבורה.
אנרגיה מתחדשת צפויה למלא תפקיד בצמצום האיום של מקורות מתכלים ,נושא נוסף המדאיג את אלו שחסרים
מקורות אנרגיה .ההנחה שאנרגיה מתחדשת היא נחלת הכלל שלא ניתן לחלקה או לנשל אחרים ממנה מציינת את
היותה מקור אנרגיה בלתי מתכלה שכמה שחקנים לא יוכלו לשלוט בו ולהגבילו .יש כאן פוטנציאל להקטנת אי-ודאות
ביחסים בין יצרנים ,מדינות מעבר וצרכנים.
מגמת העל עשויה להיות חלק ממייצבים וממקורות השפעה גיאו-פוליטיים .באמצעות מיתון דעות ותובנות היא עשויה
להקטין את משמעות "אימפריאליזם של אנרגיה" ו"הלאמת מקורות".
לא כל התוצאות הן בהכרח חיוביות .אנרגיה חלופית עשויה להגביר את האיומים על הביטחון האנרגטי ואבטחת
ההספקה ,ולתרום לאי-איזון אנרגטי .בדומה לפחמימנים ,כל עוד אנרגיה מתחדשת נראית חשובה לצמיחה הכלכלית
ויש גורמים המעוניינים להבטיח את הגישה אליה ,ישקלו הממשלות ליצור מנגנונים שונים ,אפילו שימוש בכוח ,כדי
למנוע ממדינה יחידה לשלוט בשוק .לדוגמה ,ארה"ב האשימה את ממשלת סין בתשלום סובסידיות בהיקף של
מיליארדי דולרים ליצרני מתקנים פוטו-וולטאים ,כדי לאפשר ליצרנים הסינים להציף את השוק האמריקאי במערכות
 PVזולות ,במטרה לסלק מתחרים מן השוק.
*The Alternative Energy Megatrend: A Global Security Discourse in the Universally – Securitized
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