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د.داليا سمير: المشروعات الخضراء توفر الوظائف وتفتح المجال لالستثمارات

تنطلق مصر بقوة والعالم اآلن فى التوجه الفعلى للدخول إلى عصر آخر يعتمد 
والــذى سيصبح  األخضر  بالهيدروجني  يسمى  ما  وخاصة  النظيفة  الطاقة  على 
العالم األول فــى احلــصــول على الطاقة للحفاظ على  خــال ســنــوات هــو مصدر 
صــورة احلــيــاة فــى األرض ويتحول إلــى »الــذهــب األخــضــر« لــلــدول املنتجة لــه مع 
انزواء عصر الذهب األسود ...االندفاع نحو هذا العصر اجلديد فى الطاقة ليس 
رفاهية ولكن هو ضــرورة قصوى ملواجهة ما يتعرض له كوكب األرض والبشرية..

الرسالة الرئيسية لعلماء املناخ خال األيام املاضية تقول إن العالم بحاجة إلى 
إجراء تخفيضات »فورية وعميقة« النبعاثات غازات االحتباس احلرارى حتى يكون 

وموجات احلر  الفيضانات  واقتصادية...  مناخية  كارثة  أمل فى جتنب  أى  هناك 
كلها مخاطر كبيرة تهدد العالم إذا لم يجر اتخاذ خطوات جادة للحد من ظاهرة 
االحتباس احلرارى إلى 1.5 درجة مئوية…سيتطلب حتقيق هذا الهدف استثمارات 
ضخمة فى الطاقة املتجددة والتكنولوجيا اخلضراء...هناك حاجة إلى مزيد من 
التوعية للمواطنني بهذه املخاطر املناخية الهائلة وكيفية التخفيف منها.... هذا 

املتجددة  الطاقة  مع  للتعامل  متخصصة  منصات  إنشاء  فــرض  السريع  التطور 
ومن بني تلك املنصات منصة »هيدروجني مصر« والتى ستلعب دورًا محوريًا لزيادة 
الوعى بتطبيقات الهيدروجني ، ونقل التكنولوجيا ، والسياسات واللوائح ، وربط 
، وإطــاق مشاريع  الهيدروجني املصريني مع متعهدى االحتــاد األوروبـــى  منتجى 
وحتويل  بــالــهــيــدروجــني  للعمل  الثقيلة  الــصــنــاعــات  بعض  حتــويــل  مثل  جتريبية 
العديد من  الناقات واملركبات والسفن للعمل بالطاقة اخلضراء ويتعاون معهم 
الهيدروجني  وإنــتــاج  بــاع طــويــل فــى تطوير  الــتــى لها  الفعالة  اجلــهــات األوروبـــيـــة 

األخصر »األخبار« استطلعت آراء العديد من خبراء الطاقة املتجددة.

خالد نجيب: قطار مشروعات الهيدروجين األخضر انطلق ولن يتوقف

رئيس »علوم البحار«: دراسات لتوسعة 
الجزء الجنوبى لقناة السويس وميناء السخنة

فــى الــبــدايــة يــقــول املــهــنــدس خالد 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذى ملــنــصــة  ــ ــدي ــ جنـــيـــب امل
عــصــر  إن  ــر«  ــصــ ــ م ــن  ــ ــدروجـ ــ ــيـ ــ »هـ
محالة  ال  قــادم  األخضر  الهيدروجن 
واسع  بشكل  متاحة  وتطبيقاته ستكون 
األكثر  على  عــامــن  خــال  مصر  فــى 
األسود  الذهب  عصر  أن  إلى  ،مشيراً 
تدريجياً  سينزوى  األحــفــورى  والــوقــود 
ومشروعات  صناعة  قطار  أن  مــؤكــداً 
بسرعة  انطلق  مصر  فى  الهيدروجن 
قــصــوى ولـــن يــتــوقــف فــالــرئــيــس عبد 
متضى  احلــكــومــة  و  السيسى  الــفــتــاح 
لــتــحــويــل مــصــر ملــركــز رئيسى  ــاً  ــدم ق
للطاقة اخلضراء و املتجددة وقد وقعت 
شركات  مــع  اتفاقيات  كــبــدايــة  مصر 
طاقة عاملية إلنشاء مشروعات عماقة 
واألمونيا اخلضراء  الهيدروجن  إلنتاج 
كما  دوالر  مليار   83 استثمارية  بتكلفة 
من   %65 بنحو  ــواً  منـ مــصــر  ستحقق 
 ،2027 عــام  بحلول  املتجددة  الطاقة 
بدعم أساسى من مشاريع الهيدروجن 
الشمسية  الطاقة  و  والرياح  األخضر 
األخير  السنوى  للتقرير  وفــقــاً  وذلــك 
يعنى  ما  وهو  للطاقة  الدولية  للوكالة 
جيجاوات   4.1 إلــى  يصل  ما  إضافة 
من الطاقة املتجددة على مدى السنوات 
إجمالى  يــرفــع  ممــا  املقبلة،  اخلــمــس 

قدرات الباد إلى 10.4 جيجاوات من 
مصر  وستمتلك  حالياً  جيجاوات   6.3
خال السنوات األربع القادمة ما يقرب 
من ربع إجمالى قدرات الطاقة املتجددة 
وشمال  ــط  األوسـ الــشــرق  منطقة  فــى 

أفريقيا.
األخضر  الــهــيــدروجــن  هــو  مــا  لكن 
يقول املهندس خالد جنيب الهيدروجن 
ــود خــال مــن الكربون  األخــضــر هــو وق
عمليات  وتشهد  املــاء،  إنتاجه  ومصدر 
كهرباء  بواسطة  جزيئاته  فصل  اإلنتاج 
يتم توليدها من مصادر طاقة متجددة، 
الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  مثل 
وهذه املصادر متوفرة بكثرة فى مصر 
ومع  العام  الشمس طوال  حيث سطوع 
أصبحت  احلديثة  التكنولوجيا  تقدم 
مكلفة  غير  الطاقة  هــذه  توليد  تكلفة 
وأن  للكربون  انبعاث  أى  لديه  وليس 
أنتجت  الــتــى  الـــدول  ــى  أولـ مــن  مصر 
الستينيات،وأشار  فــى  الــهــيــدروجــن 
االستثمار  عن  يبحث  اجلميع  أن  إلــى 
منبهر  العالم  أن  إلــى  الفتا  مصر  فى 
لقمة  قدمناه  الــذى  الــرائــع  بالتنظيم 
أنظار  محط  أصبحت  ومــصــر  املــنــاخ 
الطاقة  مستقبل  أن  مــؤكــداً  الــعــالــم 
وسيكون  األخــضــر  الــهــيــدروجــن  هــو 
لتقليل  وقت  بأسرع  البنزين  عن  بديًا 

وسيتم  الــضــارة  الكربونية  االنبعاثات 
الطبيعى  الغاز  الستبدال  قريباً  العمل 
فى السيارات والصناعات الثقيلة لتعمل 

بالهيدروجن األخضر.
الصناعات  أن  إلـــى  جنيب  ــار  وأشــ
خاصة  كبيراً  حتــديــاً  تــواجــه  املصرية 
ــن لـــدول االحتــــاد األوروبــــى  املــصــدري
الـــذى أصــبــح يــشــتــرط عـــدم تصدير 
كانت  إذا  إال  ــا  أوروب املنتجات ألســواق 

للبيئة  ــقــة  صــدي ــراء  خـــضـ مــنــتــجــات 
من  ــدالً  ب املتجددة  الطاقة  وتستخدم 
أو  الفحم  املــــازوت،  الطبيعى،  الــغــاز 
استخدام الطاقة الكهربائية املولدة من 
أصدر  أيام  ...ومنذ  األحفورى  الوقود 
حدود  آلية حتديد  األوروبـــى  االحتـــاد 
الكربون وسوف تكون ملزمة لكل الدول 
من  اعتباراً  األوروبى  لاحتاد  املصدرة 
أول أكتوبر 2023 وتختص بالصناعات 

احلديد  األسمنت،  وهى  تلويثاً  األكثر 
املسلح والصلب، األملونيوم، الهيدروجن 
األسود أو الرمادى، األسمدة ، الكهرباء 
ويضيف  األحفورى  الوقود  من  املولدة 
نحن هنا أمام حتد كبير ،حيث البد من 
املُنتج  األخضر  الهيدروجن  استغال 
محلياً خصوصاً و مصر بصدد إصدار 
للهيدروجن  القومية  االستراتيجية 

األخضر.

ــا الــدكــتــورة دالــيــا ســمــيــر وهــى  أمـ
»هــيــدروجــن  ملنصة  املــنــتــدب  العضو 
هادفة  غير  املنصة  إن  فتقول  مصر« 
لتوصيل  متكاملة  منصة  وهــى  للربح 
تــكــنــولــوجــيــا الــهــيــدروجــن األخــضــر 
الترويج  و  والعاملية  احمللية  للشركات 
لاستثمار املباشر خاصة من أوروبا فى 
صناعة الهيدروجن األخضر فى مصر 
األوروبــى  اجلانب  امتاك  أساس  على 

لعناصر التقنية وحقوق املعرفة وإقناعه 
بنقلها ملصر مقابل تصدير الهيدروجن 
وتأمن احتياجاتهم من الطاقة النظيفة 
ومن أهدافها أيضا العمل على دراسة 
كل  عمل  وآلية  والعاملى  احمللى  السوق 
مستقبل  رؤيـــة  أجـــواء  لتوفير  منهما 
العرض والطلب إلقناع وتشجيع كل من 
بارتياد هذا  املستثمر احمللى واألجنبى 
املجال و العمل على دراسة مخاطر هذه 
الصناعة واالستثمار فيها لبحث طرق 

إلغاء أو تخفيض هذه املخاطر.«
يفتحها  ــى  ــتـ الـ ــاق  ــ ــ اآلفـ عـــن  أمــــا 
األخضر  الهيدروجن  فــى  االستثمار 
حيث  من  املصرى  لاقتصاد  بالنسبة 
أن  داليا  فترى  العمل  وفــرص  الدخل 
ــهــيــدروجــن األخــضــر  ــى ال الــتــوجــه إلـ
الطاقة  إلــى  بــالــضــرورة  التوجه  يعنى 
اجلديدة واملتجددة وعلى رأسها الطاقة 
فيها  ،وفــرص مصر  والرياح  الشمسية 
نسبة،  كمورد طبيعى من حيث  واعــدة 
سطوع الشمس فى أغلب العام وسرعة 
الـــريـــاح فــى دولـــة تــطــل عــلــى بحرين 
محلية  صناعة  إنشاء  شأنه  من  وهــذا 
مع  خــاصــة  الصناعات  هــذه  ملكونات 
مثل  لتصنيعها  الصناعية  البنية  توافر 
القطاع  وقيام  للتصنيع  العربية  الهيئة 
النوع  هذا  إنشاء  على  القادر  اخلــاص 
التى  املتخصصة  والكوادر  املصانع  من 
 .. حالياً  املصرية  اجلامعات  توفرها 
ثــاث  عــن  نتكلم  أصبحنا  وبــالــتــالــى 
صناعات أساسية ألدوات إنتاج كل من 
الهيدروجن األخضر والطاقة الشمسية 
يعنى  إنتاجها  فــى  التوسع  و  والــريــاح 
وقيمة  العمل  فرص  فى  مطردة  زيــادة 
متعاظمة  تصديرية  وقـــدرات  مضافة 
الــوقــت  فــى  رقــمــيــاً  يــصــعــب حسمها 
احلالى لتوقفها على حجم االستثمارات 
تلك  إلــى  سيتم ضخه  الــذى  احلقيقى 

الصناعات مستقبًا«
نقطة انطالق

ــازى مــاركــا كيس  وعــبــر جــورجــو شـ
عن  ــا  أوروبـ هيدروجن  منصة  رئيس 
مسئولن  ولقائه  مصر  بزيارة  سعادته 
من  احلكومية  ــوزارات  والـ الهيئات  من 
هيدروجن  منصة  مع  تعاونهم  خــال 
 cop املناخ  قمة  أن  إلى  مصر…مشيراً 
27 التى انعقدت فى شرم الشيخ كانت 
املثالية  واللحظة  االنطاق  نقطة  هى 
مصر  بن  رسمًيا  متعمق  تعاون  لبدء 
وأوروبا فى مجال الهيدروجن األخضر 
مصر  أن  ،.مــؤكــداً  املتجددة  الطاقة  و 
وتصدير  إلنتاج  هائلة  إمكانات  متتلك 
الطاقة املتجددة باإلضافة إلى قربها من 
األسواق األوروبية وامتاكها بنية حتتية 
االقتصادية  املنطقة  أن  موضحاً  كاملة 
محورياً  دوراً  ستلعب  السويس  لقناة 
وأوروبــا فى  الشراكة بن مصر  لزيادة 
،مشيراً  الهيدروجن  مشروعات  مجال 
إلنشاء  مستمرة  االستعدادات  أن  إلى 
واليونان  مصر  بن  يربط  أنابيب  خط 
أوروبا وسيكون هذا اخلط  وإيطاليا و 
املشترك  التعاون  يعزز  عامل مهم آخر 

أن  مؤكداً  األخضر  الهيدروجن  إلنتاج 
إمكانيات االستثمار فى مصر كبيرة.

التعاون األفريقى
رئيس  هيوجمان  سيجفريد  ويقول 
إن  للهيدروجن  األفريقية  الــشــراكــة 
إلنتاج  كبيرة  إمــكــانــات  متتلك  مصر 
التكلفة  منخفض  أخضر  هيدروجن 
مع  املشترك  التعاون  بصدد  ..ونــحــن 
الشركات  و  مصر  هيدروجن  منصة 
إلى  ،مشيراً  املجال  هــذا  فى  املصرية 
أن أفريقيا مؤهلة لاستحواذ على %10 
من سوق الهيدروجن األخضر العاملية، 
ما يسهم فى توفير 3.7 مليون فرصة 
عمل وإضافة ما يصل إلى 120 مليار 
دوالر أمريكى للناجت احمللى اإلجمالى. 
ــه بــاإلمــكــان االســتــفــادة من  وأوضـــح أن
الطاقة  مــن  الــوفــيــرة  أفريقيا  مـــوارد 
الشمسية وطاقة الرياح إلنتاج 30 إلى 
الهيدروجن  من  سنوياً  طن  مليون   60
األخضر بحلول عام 2050، أى حوالى 
5 إلى 10 فى املائة من الطلب العاملى 
ومع هذه القدرة اإلنتاجية ميكن توفير 
1.9 إلى 3.7 مليون فرصة عمل وزيادة 
يصل  مبقدار  اإلجمالى  احمللى  الناجت 
أمريكى  دوالر  مليار   120 إلى   60 من 

بحلول عام 2050.
منصة  رئــيــس  ــان  هــوم نينكى  ــا  أمـ
مصر  أن  فترى  هيدروجن«  »إمباكت 
ميكن أن تكون مركزاً لتنمية الهيدروجن 
األخضر فى املنطقة مع فرصة لتوفير 
سوق  إن  وتقول  الوظائف  من  الكثير 
اليوم  من  نبدأ  أن  يحتاج  هــذا  العمل 
،مشيرة  العاملة  القوة  هذه  تدريب  فى 
إلى أنه ميكن أن يؤدى إنتاج واستخدام 
من  الكثير  إلــى  األخضر  الهيدروجن 
الوظائف فى الهندسة والنقل والصناعة 
لضمان مشاركة اجلميع وأضافت أنها 
ومصر  هولندا  من  شركائها  مع  تعمل 
على تدريب العاملن فى أنظمة الطاقة 
من  وامليثانول  واألمونيا  والهيدروجن 
ميكن  التى  التدريبية  الـــدورات  خــال 
على  العثور  فى  الشركات  تساعد  أن 
استخدام  أو  إلنــتــاج  جيدين  موظفن 
الهيدروجن األخضر، وقالت إنه يجرى 
يسمى  مــا  تطوير  على  حالياً  العمل 
لتطوير  مصر  فى  الهيدروجن  بــوادى 

أعمال التدريب فى هذا املجال.
دولة رائدة

مدير  دوك  فــو  كريستيان  ــقــول  وي
الــعــمــلــيــات لــشــركــة ســـمـــارت انــرجــى 
من  واحـــدة  ستكون  مصر  إن  العاملية 
الدول الرائدة فى اقتصاد الهيدروجن 
من  مستفيدة   ، ــون  ــكــرب ال منخفض 
وموقعها  الضخمة  الغاز  احتياطيات 
ــا و  ــ االســتــراتــيــجــى الــقــريــب مــن أوروب
لتصبح   ، رؤيتها  ميكن ملصر أن حتقق 
إنتاج  فــى  العالم  مستوى  على  رائـــدة 
من  الــكــربــون  منخفض  الــهــيــدروجــن 
االستفادة  و  اخلــبــرات  تطوير  خــال 
ومرافق  املوانئ  مع  التحتية  البنية  من 

التصدير.

كريستيان فو دوك ¶د. داليا سمير ¶خالد جنيب ¶نينكى هومان ¶جورجو شازى ¶

عصر »الذهب األخضر« قادم
عمرو جال

تقرير  :

للتوجه لالقتصاد األزرق 

كتب مصطفى عبده:
أعلن د.عمرو زكريا حمودة رئيس املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد التابع 
لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن بدء املعهد فى إعداد دراسات خاصة 

بتوسعة ميناء العن السخنة واجلزء اجلنوبى من قناة السويس.
إطار خطة  تأتى فى  الدراسات  إن هذه  وقال حمودة فى تصريحات صحفية 

موانئ  ــى  إل املــصــريــة  املــوانــئ  لتحويل  الــدولــة 
والشحن  التعبئة  خــدمــات  تشمل  لوجيستية، 
والتفريغ وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة ومتويل 
السفن والصناعات املختلفة، وأضاف أن مصر 
اجتهت بالفعل فى خطة شاملة لتحديث موانئها 
املسح  أعمال  فى  املعهد  شارك  وقد  البحرية، 
وتقدمي  اجلديد  السخنة  العن  مليناء  القاعى 
الفرق  إحــدى  أن  إلــى  باإلضافة  لها  اخلرائط 
فشار،  د.رضا  برئاسة  للمعهد  التابعة  البحثية 
اخلاصة  البيئية  الــدراســات  إعــداد  فى  شــارك 
من  السويس  قناة  من  اجلنوبى  اجلزء  بتوسعة 
برئاسة  السويس  قناة  هيئة  مع  التعاون  خال 
من  عليها  املوافقة  وأخــذ  ربيع  أسامة  الفريق 
أن  حمودة  وأوضــح  البيئة..  شئون  جهاز  قبل 
اجلهود السابقة تؤكد أن الدولة املصرية دائًما 

رفع  على  استراتيجيته  ترتكز  والتى  األزرق  لاقتصاد  التوجه  فى  السبق  لها 
مستدام،  نحو  على  السويس(  قناة  البحرى،  )النقل  األساسية  القطاعات  كفاءة 
وأنها تراعى عملية االنتقال التدريجى نحو منو االقتصاد األزرق املستدام بشكل 
املبذولة خلفض  واجلهود  اقتصادها  نحو خضرنة  استراتيجية مصر  مع  يتكامل 
على  احلفاظ  أجل  من  املسار  نفس  فى  وتسعى  الكربون،  أكسيد  ثانى  انبعاثات 
البيئة ومواجهة التغيرات املناخية، كما أن رؤية مصر 2030 وضعت البعد البيئى 
محوًرا أساسًيا فى جميع القطاعات التنموية بشكل يعمل على حتقيق أمن املوارد 

واملصادر الطبيعية مع ضمان حقوق األجيال احلالية واملستقبلية.

تحويل السيارات والصناعات الثقيلة للعمل به خالل الفترة القادمة

د.عمرو زكريا ¶


