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اإلخراج الفني

مصطفى علوان

اآلراء الواردة ىف هذا امللف تعرب عن آراء كتاهبا وال تعرب بالرضورة عن رأى 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 



احملــــتويــــــــــــــــــــات:

مستقبل الطاقة النووية في مصر                                                                                                                                                                                   أ. د. أمجد سعيد الوكيل

انتقلت مرص حالًيا من مصاف الدول املخططة إلنشاء حمطات الطاقة النووية إىل مصاف الدول املنشئة بالفعل ملحطات الطاقة النووية؛ وذلك 
وفًقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حيث تعد املحطة النووية بالضبعة أوىل حمطات الطاقة النووية التي ترشع مرص يف إنشائها. وُتعد 
تلك املحطة، عنرًصا مهًم داعًم ألهداف اسرتاتيجية التنمية املستدامة »رؤية مرص 2030«، من بينها حتقيق التنوع يف مصادر الطاقة للدولة، 
وتلبية الطلب املتزايد عىل الكهرباء بطريقة مستدامة؛ حيث إن تنفيذ املرشوعات النووية عالية القدرة حيفز النمو االقتصادي للدولة، ومن ثم 
يسهم يف حتسني مناخ االستثمر يف الدولة، باعتبار قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة وأن التنفيذ الناجح ملرشوعات حمطات 
القوى النووية من شأنه أن حيسن املركز االئتمين للدولة، وهو ما ينعكس إجيابًيا عىل مناخ االستثمر. باإلضافة إىل أن السعر التنافيس للكهرباء 

املنتجة من املحطات النووية سوف يعود بالنفع املبارش عىل املشاريع التجارية القائمة.
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سياسات الطاقة في مصر .. التوازن بني الطاقة التقليدية واملتجددة                                                                                                        د.  أحمد قنديل

آفاق تطوير قطاع الغاز في مصر والشراكة مع االحتاد األوروبي                                                                                                                 د.  محمود جاللة

من أجل التعاطي مع أزمة الطاقة العاملية التي سببتها احلرب الروسية األوكرانية، انتهجت احلكومة املرصية اسرتاتيجية اعتمدت عىل حتقيق 
التوازن بني استخدام مصادر الطاقة التقليدية واملتجددة. فمن ناحية سعت لزيادة الصادرات املرصية من الغاز الطبيعي املسال إىل أوروبا، 
لالستفادة من الزيادة يف األسعار التي وصلت إىل واحدة من »أعىل معدالهتا يف التاريخ«، ومن أجل ذلك اختذت عدة إجراءات وسياسات 
مهمة، من أبرزها؛ حتديد احلدود البحرية الغربية ملرص مع ليبيا، وزيادة االستكشافات الغازية وحتويل مرص إىل بؤرة لتجميع الغاز الطبيعي 
وتسييله ونقله بمنطقة رشق املتوسط، فضاًل عن إعالن خطة احلكومة خلفض وترشيد استهالك الطاقة عىل الصعيد الوطني. ويف الوقت نفسه 
شهدت سياسات الطاقة يف مرص، اهتمًما كبرًيا بترسيع وترية العمل يف مرشوعات الطاقة املتجددة واهليدروچين األخرض؛ حيث ساهم مؤمتر 
)كوب 27( يف التوصل إىل العديد من مذكرات التفاهم واالتفاقات من أجل ضخ استثمرات ضخمة يف هذه املرشوعات. كذلك حرصت 

سياسات الطاقة يف مرص عىل مراعاة البعدين االجتمعي والبيئي.

شهد قطاع الغاز يف مرص طفرة خالل السنوات املاضية جعلت مرص أحد الالعبني األساسيني يف أسواق الغاز اإلقليمية. وقد تم دخول 
العديد من الرشكات العاملية يف جمال االستثمر يف الغاز الطبيعي  بمرص. ومن املؤكد أن املرشوعات اجلديدة ستسهم، يف زيادة اإلنتاج، خاصة 
بعد وضع منطقة البحر األمحر ألول مرة عىل خريطة االستثمر يف البحث عن البرتول والغاز.  وقد  أثبتت األزمة األوكرانية، أنه ال يمكن 
االستغناء عن الوقود األحفوري، وهو ما يربز أمهية الغاز الطبيعي بوصفه الوقود األنسب النخفاض االنبعاثات الصادرة منه مقارنة بأنواع 
الوقود األخرى. حيث تعمل مرص عىل التنسيق مع الدول األوروبية لبحث أوجه وفرص وصول الغاز املرصي إىل أوروبا. وعىل الرغم من 
الفرص السانحة لتطوير قطاع الغاز يف مرص وتعزيز الرشاكة مع أوروبا، إال إن هناك  بعض التحديات التي يلزم وضع خطط ملواجهتها، من 
بينها احتملية إنشاء مرشوعات منافسة يف الدول املجاورة، مما يستدعي تكثيف عمليات البحث واالستكشاف، واستغالل رغبة الرشكات 

األجنبية يف االستثمر يف مرص.
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التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة كقاطرة للتنمية املستدامة  في مصر                                                                                                             مي حسن

تأيت أمهية مرص يف سوق الطاقة اجلديدة من إمكانياهتا يف إنتاج الطاقة من مواردها الطبيعية من الشمس والرياح، وموقعها االسرتاتيجي، 
وتطور بنيتها التحتية، وقطاعات النقل واللوجستيات. حيث باتت مرص تتمتع بمكانة عاملية متألقة يف مرشوعات الطاقة املتجددة، خاصة 
بعد مرشوع بنبان الذي يعد أكرب مرشوع يف الرشق األوسط إلنتاج الطاقة املتجددة، والرابع عىل مستوى العامل، ليتحول إىل أكرب عنارص 
جذب لالستثمرات األجنبية يف قطاع الطاقة يف مرص. وكنتيجة عملية ورسيعة لتوافق رؤية مرص 2030 مع أهداف التنمية املستدامة العاملية، 
ووضع إطار حميل ملزم لتنفيذها حصلت مرص عىل ثقة كبرية من املجتمع الدويل، واستطاعت إنجاز العديد من املرشوعات العاملية يف جمال 
إنتاج الطاقة النظيفة لتكون أكرب الدول العربية إنتاًجا للطاقة املتجددة. كم استطاعت احلصول عىل تسهيالت متويلية ودعم دويل. وقد انعكس 
كل ما سبق يف قرار اختيارها الستضافة مؤمتر املناخ العاملي )كوب 27(، وإبرام اتفاقيات تعاون تقدر بأكثر من 34 مليار دوالر إلنتاج طاقة 

40رياح، و85 مليار دوالر للهيدروجني األخرض.

سوق الطاقة املتجددة في مصر .. التحوالت واآلفاق                                                                                                                    د.  محمد مصطفى اخلياط

الهيدروجني األخضر طاقة واعدة                                                                                                                                                                        د. نعمة  الله عبد الرحمن 

أطلقت مرص يف التاسع عرش من مايو 2022 »االسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ يف مرص 2050«، وذلك ضمن جهودها املتنوعة للحفاظ 
عىل البيئة، وتعظيم قيمة مواردها الطبيعية؛ حيث يشري اهلدف األول من االسرتاتيجية إىل »حتقيق نمو اقتصادي منخفض االنبعاثات يف 
خمتلف القطاعات«، كم نص اهلدف اخلامس من رؤية مرص 2030 عىل »زيادة االعتمد عىل الطاقة املتجددة، وتبني أنمط االستهالك واإلنتاج 
املستدامة«. ونتيجة لعدم استقرار إمدادات الغاز الطبيعي وكذلك البرتول، فهناك تدافع من قبل االستثمرات العاملية عىل الدول الغنية 
بمواردها من املصادر الطبيعية من الشمس والرياح، مما مكن مرص من توقيع عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات عاملية، بعضها يعمل يف 
جمال النقل البحري، والبعض اآلخر يعمل يف إنتاج الطاقة الكهربائية، باإلضافة إىل القطاع الصناعي؛ بغرض دراسة إنشاء مرشوعات إنتاج 
اهليدروجني األخرض يف مرص، وذلك إما بغرض تصديره إىل األسواق العاملية، أو تزويد السفن يف املوانئ املرصية باحتياجاهتا منه. وذلك 

يتطلب التحول من التنافسية املطلقة إىل الرشاكة  يف سبيل حتقيق نجاح مجاعي.

ُتعد مرص من الدول التي حتظي بسوق واعدة إلنتاج اهليدروجني األخرض، ويتضح ذلك من خالل بروتوكوالت التعاون واتفاقيات التفاهم 
التي أبرمتها احلكومة املرصية ضمن فعاليات مؤمتر املناخ برشم الشيخ )كوب 27(، إلنشاء مرشوعات إلنتاج اهليدروجني األخرض. وانعكس 
االهتمم املرصي بإطالق اسرتاتيجية توطني صناعة اهليدروجني األخرض، والتي تستند عىل ثالثة حماور رئيسية: أوهلا، تصنيع الوقود األخرض 
من هيدروجني أخرض وأمونيا خرضاء وإيثانول، ثانيها، توفري الصناعات املكملة لصناعات اهليدروجني األخرض من حملالت كهربائية 
وألواح شمسية وتوربينات، ثالثها، أن تتم خدمات متوين السفن بالوقود األخرض عن طريق املوانئ التابعة للهيئة االقتصادية لقناة السويس. 
وعىل الرغم من األمهية املتصاعدة للهيدروجني األخرض، ومزاياه العديدة، إال أنه مازال هناك بعض التحديات املاثلة أمامه؛ من بينها التكلفة 
املرتفعة خلزانات غاز اهليدروجني املضغوط، كذلك رضورة حتسني وقت التشغيل املنخفض خلاليا الوقود لألجهزة اإللكرتونية، فضاًل عن 
عدم توافر وجود أنظمة ملراقبة األداء واحلالة الصحية لنظام استخدام وقود اهليدروجني بجانب حتديات التسويق مثل؛ ارتفاع تكاليف رأس 

املال، والتشغيل، والصيانة.
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امللف املرصي - العدد  101 - يناير 2023

الطاقة  سياسات 
التوازن  مصر..  في 
ــة  ــاقـ ــطـ ــن الـ ــ ــي ــ ب
ــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ

والمتجددة

د. أحمد قنديل

وحدة  ورئيس  الطاقة  دراسات  برنامج  رئيس 
الدراسات الدولية - مركز األهرام للدراسات السياسية 

واالستراتيجية 

شهدت سياسات الطاقة يف مرص »نقلة نوعية« كبرية بسبب احلرب 
وتنظيم  فرباير2022،   24 يف  اندلعت  التي  األوكرانية،  الروسية 
املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  لألطراف  والعرشين  السابع  املؤمتر  مرص 
اإلطارية بشأن تغري املناخ )كوب 27( يف مدينة رشم الشيخ خالل 
ذهبية«  »فرصة  احلدثان  هذان  مثل  حيث  نوفمرب2022؛  شهر 
للقاهرة من أجل زيادة ثقلها ومكانتها اإلقليمية والدولية من جهة، 
إلنتاج  إقليمًيا  مركًزا  تصبح  أن  يف  االسرتاتيجي  هدفها  وحتقيق 

وجتارة الطاقة من جهة أخرى.
اإلجراءات  أبرز  حتليل  املقالة  هذه  حتاول  سبق  ما  ضوء  ويف 
أزمة  مع  للتعاطي  املرصية  احلكومة  اختذهتا  التي  والسياسات 
بني  التوازن  حتقيق  إىل  خالهلا  من  سعت  والتي  العاملية،  الطاقة 
أبرز  تناقش  سوف  ذلك  أجل  ومن  واملتجددة.  التقليدية  الطاقة 
التي اختذهتا احلكومة املرصية عىل صعيد  اإلجراءات والسياسات 
فضاًل  أوروبا،  إىل  الطبيعي  الغاز  من  املرصية  الصادرات  زيادة 
بمرشوعات  العمل  وترية  بترسيع  اخلاصة  السياسات  أبرز  عن 
الطاقة املتجددة واهليدروچين األخرض، وتقييم مدى مراعاة تلك 

السياسات للبعدين االجتامعي والبيئي.
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آفاق تطوير قطاع الطاقة يف مرص   

الغاز  من  املصرية  الصادرات  لزيادة  احلكومة  سياسات  أواًل: 
الطبيعي

أسعار  وارتفاع  األوكرانية،  الروسية  احلرب  بداية  عقب 
الغاز العاملية إىل مستويات »قياسية« نتيجة استخدام »سالح 
الغاز« يف املواجهة بني موسكو والعواصم األوروبية، عملت 
املعدنية،  والثروة  البرتول  وزارة  يف  ممثلة  املرصية،  احلكومة 
أوروبا  إىل  الطبيعي  الغاز  من  وصادراهتا  إنتاجها  زيادة  عىل 
إىل  وصلت  التي  األسعار  هذه  يف  الزيادة  من  لالستفادة 
واحدة من »أعىل معدالهتا يف التاريخ«. وأكد رئيس الوزراء 
املرصي مصطفى مدبويل، يف 9 أغسطس 2022 أن احلكومة 
لتوفري  الكهرباء  استخدام  ترشيد  عىل  تعمل  سوف  املرصية 
الغاز الطبيعي إلعادة توجيهه للتصدير، وزيادة مصادر النقد 
خاصة  للطاقة  املسبوقة  غري  األزمة  خالل  مرص  يف  األجنبي 
السياق،  هذا  ويف  األوكرانية.  الروسية  احلرب  اندالع  بعد 
من  لعل  مهمة،  وسياسات  إجراءات  عدة  احلكومة  طبقت 

أبرزها ما ييل: 
1 - حتديد احلدود البحرية الغربية ملرص مع ليبيا

تشجيع  أجل  من  احلدود،  تلك  حتديد  عىل  مرص  حرصت   
البرتول  حقول  عن  التنقيب  عن  للطاقة  العاملية  الرشكات 
والغاز يف مناطق جديدة واعدة؛ حيث أصدر الرئيس املرصي 
بتحديد  قرارًا   ،2022 ديسمرب   13 يف  السييس،  عبدالفتاح 
ونرشت  املتوسط.  البحر  يف  للبالد  الغربية  البحرية  احلدود 
اجلريدة الرسمية نص القرار، الذي تضمن قوائم اإلحداثيات 
اخلاصة باحلدود، إضافة إىل إخطار األمني العام لألمم املتحدة 

بالقرار واإلحداثيات املحددة.
بؤرة  إىل  مرص  وحتويل  الغازية  االستكشافات  زيادة   -  2

لتجميع الغاز الطبيعي وتسييله ونقله بمنطقة رشق املتوسط
الغازية، من خالل  االستكشافات  زيادة  حرصت مرص عىل 
سعت  كم  واملحليني.  األجانب  الرشكاء  وتشجيع  حث 
لتحويل مرص إىل بؤرة لتجميع الغاز الطبيعي وتسييله ونقله 
ودعم  تنشيط  خالل  من  وذلك  املتوسط،  رشق  بمنطقة 
أعمل منتدى غاز رشق املتوسط )EMGF(. ففي 7 ديسمرب 
2022، انعقد االجتمع الوزاري الثامن للمنتدى يف القاهرة؛ 
تتضمن  والتي  األجل  طويلة  املنتدى  اسرتاتيجية  أقر  حيث  
شاملة  تنفيذ  خطة  وضع  جانب  إىل  املنتدى،  ورؤية  مهمة 
أيًضا  االسرتاتيجية  تضمنت  كم  املنتدى.  أهداف  لتحقيق 
ذلك  يف  بم  الرئيسيني،  الصناعة  أطراف  مع  رشاكات  إقامة 
املنظمت العاملية األخرى، وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف 

الغاز  لصناعة  االستشارية  اللجنة  مظلة  حتت  املنتدى  أنشطة 
التابعة للمنتدى، والتي تضم 36 عضًوا. 

أنشطة  بدء  أيًضا  املرصية  احلكومة  دعمت  السياق،  هذا  ويف 
إىل  هتدف  والتي  الغاز  تنظيم  ألجهزة  االستشارية  اللجنة 
حتقيق التوافق بني اأُلطر التنظيمية املختلفة للدول األعضاء، 
للغاز  مشرتكة  إقليمية  سوق  إلنشاء  الالزم  التنسيق  وتوفري 

الطبيعي.

3 - التوصل إىل مذكرة تفاهم مع االحتاد األورويب وإرسائيل

تم ذلك يف 15 يونيو 2022، لزيادة صادرات الغاز الطبيعي 
إىل االحتاد األورويب، من خالل التعاون بني األطراف الثالث 
الطبيعي. وبموجب هذا  الغاز  يف جمال جتارة ونقل وتصدير 
االتفاق، سُينقل الغاز اإلرسائييل إىل مرص -التي تتلقى اجلزء 
ُيعاد تصديره إىل  الغاز اإلرسائيلية- ثم  األكرب من صادرات 

أوروبا.

الطاقة  استهالك  وترشيد  خلفض  احلكومة  خطة  إعالن   -  4
عىل الصعيد الوطني 

إعدادات  تطبيق  منها؛  إجراءات،  عدة  اخلطة  هذه  شملت 
التوقيت الصيفي يف املوالت التي تتضمن الغلق الساعة 11 
احلكومية  املباين  واجهات  إضاءة  عدم  تضمنت  كم  مساًء. 
لياًل، وعدم إنارة املباين احلكومية بعد الدوام الرسمي باستثناء 
إنارة  تقليل  عىل  أيًضا  اخلطة  نصت  كم  اخلدمية.  القطاعات 
املركزية  املكيفات  تثبيت  عدم  كذلك  والساحات.  الشوارع 
عىل درجات حرارة أقل من 25 درجة يف املباين واملجمعات 
من  للحد  خاصة  إجراءات  أيًضا  اخلطة  وشملت  التجارية. 
جانب  وإىل  الرياضية.  واملؤسسات  واملالعب  النوادي  إنارة 
يف  الغاز  استهالك  ترشيد  عىل  أيًضا  احلكومة  ركزت  ذلك، 
حمطات الكهرباء، خاصة وأن مرص تستهلك أكثر من 60 يف 

املائة من إنتاجها من الغاز الطبيعي يف إنتاج الكهرباء. 

والديزل  املازوت  عىل  املتزايد  االعتمد  تم  السياق،  هذا  ويف 
الطبيعي،  الغاز  من  بداًل  البخارية  الكهرباء  حمطات  لتشغيل 
هبدف توفري ما بني 22 و25 مليون مرت مكعب من الغاز. كم 
تم إيقاف وحدات إنتاج الكهرباء املستنفذة للوقود واستبداهلا 
بمحطات أكثر كفاءة يف االستهالك. ونتيجة لذلك، وصلت 
كمية املازوت الذي استخدمته مرص يف حمطات الكهرباء، يف 
ديسمرب 2022، إىل أعىل مستوياهتا عىل اإلطالق يف اخلمس 
سنوات األخرية، مع سعيها لزيادة كمية الغاز الطبيعي املتاحة 

للتصدير. 



7

امللف املرصي - العدد  101 - يناير 2023
5 - اسرتجاع »غاز الشعلة« من املرشوعات البرتولية

 ،2022 عام  خالل  املعدنية،  والثروة  البرتول  وزارة  نفذت 
حوايل 13 مرشوعًا جديدًا السرتجاع 40 مليون قدم مكعب 
غاز يوميًا برشكات )قارون / عجيبة / برتوسيلة / أسيوط 
لتكرير البرتول / زيتكو / برتوسنان / برج العرب / خالدة 
/ برتوشهد / برتوبل( واستخالص البوتاجاز منها وتدفيعها 
لتشغيل املولدات واألفران بداًل من السوالر مما حيقق عائدات 
الشعلة  غاز  استخدام  عن  الناتج  الوفر  خالل  من  اقتصادية 
بيئية  وعائدات  السوالر،  من  بداًل  التشغيل  يف   املسرتجع 
بالشعلة.  حرقها  عن  النامجة  االنبعاثات  خفض  يف  متمثلة 
كذلك، تم تنفيذ 88 مرشوعًا لتحسني كفاءة استخدام الطاقة 
املرصي، نجحت يف خفض  البرتول  قطاع  31 رشكة يف  يف  
كفاءة  وحتسني  الطاقة،  استهالك  وتقليل  الكهرباء،  استهالك 

التشغيل.

ونتيجة هلذه السياسات الرامية لزيادة الصادرات املرصية من 
الغاز الطبيعي املسال إىل أوروبا، صدرت مرص 9.45 مليون 
عام  من  األوىل  السبعة  األشهر  يف  الغاز  هذا  من  مكعب  مرت 

2022، بزيادة قدرها 44 يف املائة عن العام السابق. 

والهيدروجني  املتجددة  الطاقة  مشروعات  انتعاش  ثانًيا: 
األخضر

شهدت سياسات الطاقة يف مرص، خالل عام 2022، اهتمًما 
املتجددة  الطاقة  مرشوعات  يف  العمل  وترية  بترسيع  كبرًيا 
27 يف مدينة  واهليدروچين األخرض، كم ساهم مؤمتر كوب 
مذكرات  من  العديد  إىل  التوصل  يف  املرصية  الشيخ  رشم 
يف  ضخمة  استثمرات  ضخ  أجل  من  واالتفاقات  التفاهم 
مايو   19 يف  أصدرت،  قد  مرص  وكانت  املرشوعات.  هذه 
 ،»2050 املناخ  لتغري  األوىل  الوطنية  »االسرتاتيجية   ،2022
لتعميم  اختاذها  احلكومة  تنتوي  التي  اإلجراءات  والتي حتدد 
التخفيف من آثار تغري املناخ، ومن ضمنها مرشوعات الطاقة 
ذا  مرشوًعا   26 االسرتاتيجية  هذه  تضمنت  حيث  املتجددة؛ 
بقيمة  الطاقة  منها مرشوع يف جمال   ،2050 أولوية حتى عام 

حوايل 10 مليار دوالر. 

عقب ذلك، دشنت احلكومة املرصية، ممثلة يف وزارة التعاون 
 ،2022 يوليو  يف  اخلرضاء،  لالستثمرات  مبادرة  الدويل، 
والطاقة  املياه  مرشوعات  يف  لالستثمر  الوطني  الربنامج  عرب 
إىل  الطموح  الربنامج  هذا  وهيدف   .) ُنَويفِّ )برنامج  والغذاء 
ملرشوعات  الفني  الدعم  ومنح  امليرسة،  التمويالت  حشد 

مشاركة  حتفز  التي  املختلطة  والتمويالت  املتجددة،  الطاقة 
القطاع اخلاص، انطالًقا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة 

دور القطاع اخلاص يف جهود التنمية.  
عام  يف  أيًضا  املرصية  احلكومة  عملت  أخرى،  ناحية  ومن 
للهيدروچين«،  الوطنية  »االسرتاتيجية  إعداد  عىل   2022
اهليدروچين  ونقل  واستخدام  إنتاج  فرص  الستكشاف 
واألخرض.  األزرق  اهليدروچين  وخاًصة  للطاقة،  كمصدر 
حممد  الدكتور  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  أعلن  كم 
لتشجيع  متعددة  تسهيالت  عن   ،2022 عام  خالل  شاكر، 
ختصيص  مثل  املتجددة،  الطاقة  مرشوعات  يف  املستثمرين 
إلقامة  مربع  مرت  كيلو   5200 حوايل  بمساحات  أراٍض 
وتوفري  املتجددة،  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  مرشوعات 
وأطلس  الرياح  أطلس  خالل  من  للمستثمرين  املعلومات 
اتفاقيات  وكذلك  البيئي،  التأثري  ودراسة  املرصي،  الشمس 
اجلمركية  اإلعفاءات  وأيًضا  األجل،  طويلة  الطاقة  رشاء 

لبعض مهمت الطاقة وإصدار الضمنات السيادية. 
وبالتزامن مع كل ذلك، توصلت احلكومة املرصية إىل مذكرة 
لتعزيز   2022 يونيو   15 يف  األورويب  االحتاد  مع  تفاهم 
التعاون يف قطاع الطاقة املتجددة واهليدروچين. ونصت هذه 
الرشاكة  سيطوران  األورويب  واالحتاد  مرص  أن  عىل  املذكرة 
 Mediterranean Hydrogen للهيدروچين  املتوسطية 
الكهرباء  توليد  يف  االستثمرات  لتشجيع   Partnership
ذلك  يف  بم  الكهرباء،  شبكات  وتوسيع  وتعزيز  املتجددة، 
الطاقة  مصادر  وإنتاج  املتوسط،  البحر  عرب  الكهربائي  الربط 
البنية  وإنشاء  الكربون،  منخفض  واهليدروچين  املتجددة 

التحتية للتخزين والنقل والتوزيع. 
التي  التعاون  اتفاقيات  وأبرز   27 كوب  مؤمتر  خيص  وفيم 
توصلت إليها احلكومة املرصية يف جمال اهليدروچين األخرض؛ 
ففي 8 نوفمرب 2022، وخالل مؤمتر كوب 27، وقع الرئيس 
املرصي عبدالفتاح السييس مع السيدة أورسوال فون دير الين، 
التعاون  رئيسة املفوضية األوروبية، مذكرة تفاهم حتدد ركائز 
األخرض.  اهليدروچين  جمال  يف  األورويب  واالحتاد  مرص  بني 
لترسيع  الالزمة  التدابري  كافة  اختاذ  عىل  املذكرة  هذه  ونصت 
نرش توليد الطاقة املتجددة كعنرص حاسم يف إنتاج اهليدروچين 
اخلالية  الطاقة  أنظمة  نحو  لالنتقال  األخرض، وعنرص أسايس 
من الكربون، بم يف ذلك تسهيل وتشجيع االستثمرات لتعزيز 
اهليدروچين األخرض ومشتقاته،  إنتاج وختزين وتوزيع ونقل 
وتصميم وتنفيذ السياسات التي تعزز من صناعة اهليدروچين 

األخرض، وال سيم فيم يتعلق باستخدام املياه. 
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آفاق تطوير قطاع الطاقة يف مرص   
للتعاون  نوايا  إعالين  عىل  أملانيا  مع  مرص  وقعت  كذلك، 
األخرض.  واهليدروچين  املسال  الطبيعي  الغاز  جماالت  يف 
بشأن  املشرتك  األملاين   - املرصي  النوايا  إعالن  هدف  وقد 
أملانيا  خربات  من  االستفادة  إىل  األخرض  اهليدروچين 
االستثمرات  ضخ  ودعم  لدهيا،  املتطورة  والتكنولوجيا 
للهيدروچين  األملاين  اجلانب  استرياد  إمكانية  مع  املشرتكة، 
املنتج من هذه املرشوعات. كم هدف اإلعالن أيًضا إىل تعزيز 
والتمويل  التنظيمية  السياسات  األملاين حول  املرصي  احلوار 
الالزم لدعم قطاع اهليدروچين األخرض وتشكيل جمموعات 

لالبتكار ختتص هبا املؤسسات البحثية، ورشكات البلدين.
27، توصلت أيًضا احلكومة املرصية إىل  وعىل هامش كوب 
واملتجددة،  اجلديدة  الطاقة  قطاع  مرشوعات  يف  اتفاقيات 
خاصة مرشوعات اهليدروچني األخرض، بقيمة وصلت لقرابة 
2035. وقد تم التوصل  83 مليار دوالر، وذلك حتى عام 
إىل هذه االتفاقات بني تسعة حتالفات عاملية وأربع مؤسسات 
وصندوق  السويس،  لقناة  االقتصادية  املنطقة  وهي:  مرصية 
املرصية  والرشكة  املتجددة،  الطاقة  وهيئة  السيادي،  مرص 
املرشوعات  إنشاء  املستثمرون  يتوىل  بحيث  الكهرباء،  لنقل 
اهليدروچني داخلًيا  العمل وتسويق  وتشغيلها وتوفري فرص 

أو تصديره للخارج. 
املرصية  الدويل  التعاون  وزارة  أعلنت  ثانية،  ناحية  ومن 
قيمتها  ميرسة  إنمئية  متويالت  مجع   ) ُنَويفِّ )برنامج  أن 
الرشاكة  اتفاقيات  من  عدد  توقيع  بعد  دوالر،  مليار   10.3
األطراف  متعددي  التنمية  »رشكاء  مع  النوايا  وخطابات 
مرشوعات  لتمويل  الدولية«،  واملؤسسات  والثنائيني 
وقعت  كم  والطاقة.  والغذاء  املياه  قطاعات  يف  الربنامج 
مرص واإلمارات، اتفاقية إلنشاء مرشوع طاقة رياح يف مرص 
اهليئة  تعاقدت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  جيجاوات.   10 بقدرة 
قناة  رشكة  مع  السويس  لقناة  االقتصادية  للمنطقة  العامة 
وتصميم  متويل  عىل   ،SCCT احلاويات  لتداول  السويس 
احلــاويات  تداول  حمطة  امتداد  وتشغيل  وإدارة  وإنشاء 
هذا  يعد  حيث  بورسعـيد؛  رشق  بميناء   )2( ثانية  كمحطة 
السويس  لقناة  االقتصادية  املنطقة  خطة  من  جزًءا  املرشوع 
التجارة  حركة  ختدم  والتي  التابعة،  موانئها  وتنمية  لتطوير 
العاملية إىل جانب الدور احليوي الذي ستقوم به يف عمليات 

نقل الوقود األخرض.

ثالًثا: مراعاة البعدين االجتماعي والبيئي
تريث  هو  أيًضا  مرص  يف  الطاقة  سياسات  مالمح  أهم  من 
احلكومة املرصية يف رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حتى ال يتم 
اإلثقال عىل كاهل املواطنني. فعىل الرغم من أن ارتفاع أسعار 
الروسية األوكرانية،  العاملية، يف ظل تداعيات األزمة  الطاقة 
أجرب احلكومة املرصية يف شهر يوليو 2022 عىل رفع أسعار 
منتجات الوقود )البنزين بأنواعه املختلفة والسوالر( بم يصل 
الوقود  السنوية ألسعار  املراجعة ربع  إىل جنيه واحد للرت يف 
احلكومة  أن  إال   ،)2019 أكتوبر  منذ  األكرب  االرتفاع  )وهو 
أسعار  يف  مقررة  كانت  التي  الدورية  الزيادة  تأجيل  أعلنت 
الكهرباء، لتخفيف معاناة املواطنني وسط االرتفاع املتزايد يف 

تكاليف املعيشة.
كم كان من امللفت أيًضا يف هذه السياسات حتقيق رقم قيايس 
غري مسبوق يف جمال املرشوع القومي لتوصيل الغاز للمنازل 
حتت رعاية السيد رئيس اجلمهورية؛ حيث تم زيادة معدالت 
التوصيل إىل حوايل 1.2 مليون عميل سنوًيا خالل العام املايل 
مل  التي  واملدن  للقرى  األولوية  إعطاء  مع   2022  /2021
يصلها الغاز من قبل، يف إطار املبادرة الرئاسية )حياة كريمة(، 
 14 إىل   إليها  الغاز  توصيل  تم  التي  الوحدات  إمجايل  ليصل 

مليون وحدة. 
حتويل  مرشوع  يف  احلكومة  جانب  من  التوسع  تم  كذلك، 
 477 إىل  لتصل  املضغوط  الطبيعي  بالغاز  للعمل  السيارات 
مركز،   126 إىل  التحويل  مراكز  عدد  زاد  كم  سيارة،  ألف 
وكذلك عدد حمطات متوين السيارات بالغاز لتصل إىل 862 

حمطة عىل مستوى اجلمهورية.
ختاًما،  يمكن القول إن سياسات الطاقة يف مرص خالل عام 
الطاقة  قطاع  يف  املستجدات  كبري،  حد  إىل  واكبت،   2022
العاملي واملحيل، خاصة تلك املتعلقة بتداعيات اندالع األزمة 
مدينة  يف   27 كوب  مؤمتر  بانعقاد  أو  األوكرانية  الروسية 
أمهية  بروز  يف  ساهم  الذي  األمر  وهو  املرصية.  الشيخ  رشم 
مرص كواحدة من أهم الدول التي يمكن للعامل بشكل عام، 
أجل  من  عليها  االعتمد  خاص،  بشكل  األورويب  ولالحتاد 
حتقيق االنفراج يف أزمة الطاقة الصعبة التي تعرضت هلا معظم 
وذلك  األوكرانية.  الروسية  األزمة  جراء  األوروبية  الدول 
األوروبية،  الطاقة  أسواق  من  اجلغرايف  مرص  قرب  بسبب 
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فضاًل عن مواردها اهليدروكربونية اهلائلة )خاصة الغاز الطبيعي( وامتالكها للبنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي املسال، إىل 

جانب مواردها اهلائلة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
الطاقة األوروبية، من خالل زيادة  القاهرة عىل خريطة أسواق  الطاقة املرصية يف وضع  أن تساهم سياسات  وبالتايل، يمكن 
املنتجة من مصادر  الكهرباء »اخلرضاء«  الطويل عن طريق تصدير  املدى  القصري أو يف  املدى  الغازية إىل أوروبا يف  صادراهتا 
األخرض  اهليدروچين  إلنتاج  الطموحة  مرشوعاهتا  ترسيع  خالل  من  أو  الرياح،  وطاقة  الشمسية  كالطاقة  املتجددة  الطاقة 
وتصديره إىل أوروبا. ويف هذا اإلطار، من الرضوري أن يقوم االحتاد األورويب ومؤسساته املالية واإلنمئية املختلفة، من خالل 
مبادرات »فريق أوروبا« Team Europe، بدعم مرص مالًيا وتكنولوجًيا وفنًيا لنرش مرشوعات الطاقة املتجددة، وترسيع الربط 

الكهربائي بني مرص واليونان وقربص. 
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قطاع  تطوير  ــاق  آف
ــي مــصــر  ــ ــاز ف ــ ــغ ــ ال
والشراكة مع االتحاد 

األوروبي

د. محمود جاللة

صحفي بمؤسسة األهرام

نقلت  املاضية  السنوات  خالل  طفرة  مرص  يف  الغاز  قطاع  شهد 
مرص من الدول املستوردة إىل أحد الالعبني األساسيني يف أسواق 
جاءت  بل  الصدفة  وليدة  الطفرة  تلك  تكن  ومل  اإلقليمية.  الغاز 
سنوات   8 منذ  بدأت  حمكمة  واسرتاتيجية  منظمة  جلهود  نتيجة 
بزيادة االستثامرات يف قطاع الغاز هبدف تأمني اإلمدادات املحلية، 
العامة  املوازنة  عىل  مزمًنا  عبًئا  الطاقة  دعم  فاتورة  كانت  أن  بعد 
للدولة. واختذت مرص العديد من اإلجراءات والترشيعات املحفزة 
األجانب  الرشكاء  مستحقات  سداد  ملف  شهد  كام  لالستثامر، 
عن  فضاًل  األجنبية،  االستثامرات  زيادة  يف  أسهم  ما  وهو  طفرة، 
حتقيق العديد من االكتشافات العمالقة - مثل حقل ظهر - والتي 
مكنت مرص من حتقيق االكتفاء الذايت يف سبتمرب 2018، لتصعد 
مرص إىل املركز الثالث عرش عاملًيا يف إنتاج الغاز الطبيعي، واملركز 
الثاين يف أفريقيا عام 2021، مقابل املركز التاسع عرش عاملًيا يف  عام 

.2015
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 واجتهت الدولة إىل تعظيم االستفادة من موقع مرص والبنية التحتية التي تتمتع هبا من مصانع إسالة؛ حيث تم التصالح يف قضايا 
التحكيم الدويل، وهو ما أسفر عن عودة التصدير من مصنع إسالة دمياط بعد توقف 8 سنوات. ويسري قطاع الغاز يف مرص 
بخطوات متقدمة نحو التطوير والنمو، يف ظل الفرص السانحة التي ينبغي رسعة استغالهلا لتعزيز مكانة مرص كمركز إقليمي 
للطاقة ولتحقيق أكرب عائد من الثروات والبنية التحتية واملوقع املتميز. كم ينبغي استغالل ارتفاع أسعار الغاز عاملًيا وتعطش 
األسواق األوروبية للغاز بعد نقص اإلمدادات بسبب األزمة الروسية؛ حيث يمثل الغاز الرويس 40 % من الغاز الذي تعتمد 

عليه أوروبا. 
وإذا كانت املؤرشات تيش باستمرار النمو، بيد أن األمر ال خيلو من بعض التحديات التي جيب االنتباه هلا، ويف سبيل التطرق 
إليها حتاول هذه املقالة بداية تناول وضع قطاع الغاز يف مرص، وفرص وآفاق تطويره، ثم تتناول أبرز العوامل التي يمكن أن 

تساهم يف التعزيز من الصادرات إىل أوروبا.

أواًل: تطوير قطاع الغاز في مصر
هناك عدد من املؤرشات التي تبني حدوث تطور يف معدل نمو قطاع الغاز يف مرص؛ حيث بلغ 4 % عام 2022/2021، مقابل 
 ،2022/2021 مليار م3 يف عام  ليسجل 69.2  الطبيعي  الغاز  إنتاج  قفز  بينم   ،2016/2015 11 % عام  بمعدل  تراجعه 

مقابل 41.6 مليار م3 عام 2016/2015، وذلك بنسبة زيادة 66.3 %، انظر )الشكل رقم1(.

شكل رقم )ا(  
مؤشرات تطوير ونمو قطاع الغاز في مصر 

عوامل  بجانب  األجنبية،  االستثمرات  ضخ  من  حتفز  التي  الداخيل،  االستقرار  حالة  إىل  مرص  يف  الغاز  قطاع  تطوير  ويستند 
أخرى، والتي يمكن توضيحها فيم ييل: 
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1 ـ دخول رشكات عمالقة جديدة

العاملية  الرشكات  من  العديد  دخول  األخرية  الفرتة  شهدت 
شيفرون،  مثل؛  بمرص  الطبيعي   الغاز  يف  االستثمر  جمال  يف 
وإكسون موبيل، وأباتيش، بجانب الرشكات العاملية األخرى 
إنتاج  من   %  70 نحو  رشكائها  مع  تنتج  التي  يب«  »يب  مثل 
وفنرتسال  وشل،  ظهر  حلقل  الرئييس  املشغل  وإيني  مرص، 
زيادة  عىل  مؤرًشا  يعد  ما  وهو  الرشكات،  من  وغريها  ديا، 
حملًيا  اإلنتاج  زيادة  ثم  ومن  واالستكشاف،  البحث  حركة 
خالل الفرتة املقبلة، خاصة يف ظل املناخ املشجع لالستثمر، 

وحالة االستقرار األمني التي تنعم هبا البالد. 
رغبة  مع  اإلنتاج  جديدة  مرشوعات  دخول  املتوقع  ومن 
املرشوعات خاصة يف ظل  تنفيذ  العاملية يف رسعة  الرشكات 
إينرجي«  »توتال  أعلنت  املثال  سبيل  فعىل  األسعار؛  ارتفاع 
تنمية  مرشوعات  يف  لإلرساع  خطة  تنفيذ  عن  العاملية 
املبدئية  الدراسات  من  واالنتهاء  اجلديدة،  الغاز  اكتشافات 
أوائل  باملنطقة  احلفر  لبدء  واالستعداد  مارينا،  شمل  بمنطقة 
عام 2023، بجانب االتفاق مع الرشكاء يف منطقة برشوش 

حلفر بئر ثانية يف أرسع وقت. 
وأعلنت »يب يب« الربيطانية فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز 
االمتياز  يقع  حيث  البحرية؛  النيل  دلتا  يف  امتياز  بمنطقتي 
األول »شمل غرب أبو قري البحرية« رشق منطقة شمل كينج 
مريوط، وشمل حقل ريفني، وتبلغ مساحة ذلك االمتياز نحو 
املشغل  يب«  »يب  رشكة  متتلك  حيث  مربع؛  كيلومرت   1038
ملنطقة االمتياز 82.75 %، ورشكة وينرتشال ديا 17.25 % 
»بيالتريكس-  الثاين  االمتياز  يقع  بينم  التنقيب.  حقوق  من 
وتبلغ  الطبية  شمل  وامتياز  آتول،  حقل  رشق  سيتي«  رشق 
3440 كيلو مرت مربع، متتلك  مساحة منطقة االمتياز حوايل 
50 % من حقوق التنقيب بالتساوي مع رشكة  »يب يب« نسبة 
»أيني« اإليطالية املشغل ملنطقة االمتياز، وهو ما ينبئ باملزيد 

من اإلنتاج.
وزير  املال  طارق  املهندس  أعلن  فقد  سبق،  ما  إىل  أضف 
للغاز  جديد  كشف  عن   2022 ديسمرب  خالل  البرتول 
بالبحر املتوسط، بالقرب من العريش، وهو حقل »نرجس«، 
األمهية،  حيث  من  »ظهر«  حقل  بعد  يأيت  بأنه  وصفه  الذي 
إال  الكشف،  للتأكد من حجم  التقييم  وأنه مازال يف مرحلة 
قدم  تريليون  بـ3.5  احلقل  احتياطي  تقدر  مصادر  هناك  أن 
 ،% 45 إىل  نرجس  مكعب. وتصل حصة شيفرون يف حقل 
و»إيني« 45 %، ورشكة »ثروة« التابعة للدولة بنسبة 10 %.  

وتستعد مرص لطرح مزايدة عاملية للتنقيب عن الغاز الطبيعي 
يف 12 منطقة يف نطاق البحر املتوسط ودلتا النيل، ومن املتوقع 

الروسية  األزمة  تفاقم  ظل  يف  كبرًيا  إقبااًل  املزايدة  تشهد  أن 
األوكرانية وانعكاسها عىل أسواق الطاقة.

بجانب  ستسهم،  اجلديدة  املرشوعات  أن  املؤكد  ومن 
تنمية  مرشوع  ويعد  اإلنتاج.  زيادة  يف  احلالية،  املرشوعات 
حقل ظهر أبرز املرشوعات املنتجة حالًيا؛ حيث يبلغ إنتاجه 
2.7 مليار قدم مكعب يومًيا، وإمجايل استثمراته 15.6 مليار 
بتكلفة  نورس  حقل  تنمية  مرشوع  إىل  باإلضافة  دوالر، 
 1.1 إنتاجية  وبقدرة  دوالر،  مليون   290 إمجالية  استثمرية 

مليار قدم مكعب غاز يومًيا.
شمل  حقول  تنمية  مرشوع  أيًضا  املرشوعات  وتتضمن 
اإلسكندرية وغرب دلتا النيل؛ حيث تبلغ التكلفة االستثمرية 
اإلمجالية للمرشوع 9.3 مليار دوالر، بينم تصل االحتياطيات 
من  واملكتشفة   الطبيعي،  الغاز  من  العميقة  باملياه  املكتشفة 
مخسة  من  وذلك  مكعب،  قدم  تريليونات   5 إىل  احلقول 
حيث  ريفني(؛   - فيوم  جيزة-  تورس-  )ليربا-  هي  حقول 
يعمل املرشوع عىل تنميتها، كم جيري تطوير احلقول املتقادمة 

للحفاظ عىل إنتاجها.
2 ـ الرتويج ملناطق البحث واالستكشاف

البحث  عمليات  زيادة  يف  املعلومات  توافر  يسهم   
املسح  مرشوعات  من  عدد  تنفيذ  بعد  خاصة  واالستكشاف 
السيزمي اإلقليمي، وإنشاء بوابة مرص لالستكشاف واإلنتاج 
واالستكشاف  البحث  ملناطق  والرتويج  للتسويق  الرقمية 
ملناطق  استثمرية  خريطة  وإعداد  فرباير2021  يف  عاملًيا 
التسويق  عمليات  يف  احلديثة  الطرق  واستخدام  املزايدات 
والرتويج لفرص وأنشطة البحث واالستكشاف واإلنتاج من 
خالل دراسات جيولوجية لألحواض املختلفة. باإلضافة إىل 
إعداد كوادر فنية مدربة ما سيسهم يف زيادة معدالت اإلنتاج، 
وبالفعل تطرح املزايدات عليها، ومنها ثالث مزايدات عاملية 

خالل عام 2021. 
3ـ طرح مزايدات يف مناطق جديدة

من املتوقع أن تبوح منطقة البحر األمحر بأرسارها بعد وضعها 
ألول مرة عىل خريطة االستثمر يف البحث عن البرتول والغاز 
حيث  السعودية؛  العربية  اململكة  مع  احلدود  ترسيم  بعد 
طرحت أول مزايدة عاملية يف مارس 2019 للبحث يف منطقة 
3 رشكات برتولية عاملية كربى،  البحر األمحر والرتسية عىل 
هي »شيفرون«، و»شل« ومبادلة يف 3 مناطق بالبحر األمحر، 
داخل  احلفر  أعمل  تبدأ  أن  هلا  املقرر  مرة. ومن  وذلك ألول 
نتيجة  املزايدة  تلك  وتعد   ،2023 عام  خالل  املناطق  تلك 
ملرشوع جتميع البيانات اجليوفيزيقية الذي نفذه قطاع البرتول 

بالتعاون مع »شلمربجري« العاملية  يف تلك املنطقة.  
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ثانًيا: عوامل تعزيز الصادرات إلى أوروبا
ثمة عوامل سامهت يف تعزيز صادرات مرص من الغاز، وتنامي دورها إقليمًيا، وتعزيز رشاكتها مع االحتاد األورويب، يمكن 

توضيح أبرزها فيم ييل:
1 ـ األزمة األوكرانية

أثبتت األزمة األوكرانية أنه ال يمكن االستغناء عن الوقود األحفوري عىل األقل عىل املدى القصري، وهو ما يربز أمهية الغاز 
الطبيعي بوصفه الوقود األنسب للمرحلة احلالية إلحداث التحول الطاقي النخفاض االنبعاثات الصادرة منه مقارنة بأنواع 
فت  األزمة األوكرانية حالة من العوز الشديد للغاز عند أوروبا بعد خفض إمدادات الغاز الرويس  الوقود األخرى. وقد َخلَّ
الذي تعتمد عليه الدول األوروبية بنسبة 40 %، وهو ما أحدث أزمة طاقة حدت بأوروبا إىل إرجاء خططها الرامية إىل الوصول 

إىل صفر انبعاثات؛ حيث اضطرت بعض الدول األوروبية إىل العودة إىل الوراء باستخدام الفحم أو الطاقة النووية.
 ونتيجة للنقص احلاد يف  الطاقة لدى أوروبا  فقد وجهت بوصلتها نحو مرص وغريها من الدول إلجياد بديل للغاز الرويس، 
وهو ما مثل فرصة ملرص اقتنصتها لتعزيز صادراهتا من الغاز يف  ظل أزمة ارتفاع األسعار إىل أكثر من 30 دوالر للمليون وحدة 
حرارية، ونتج عن ذلك نمو مطرد لصادرات مرص من الغاز الطبيعي واملسال خالل الفرتة األخرية، وزادت قيمة صادرات 
مرص منهم أكثر من 13 ضعف، لتبلغ 8 مليارات دوالر عام 2022/2021، مقابل 0.6 مليار دوالر عام 2014/2013، 
وبلغت الزيادة يف  كمية صادرات الغاز الطبيعي واملسال نحو 4 أضعاف؛ حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2022/2021، 

تصل نسبة االحتاد األورويب منها إىل 80 %، مقابل 1.9 ماليني طن عام 2014/2013.
وقد أشادت املؤسسات الدولية بم حققته مرص من نمو يف صادرات الغاز؛ حيث أشار االحتاد الدويل للغاز إىل أن مرص شهدت 
ثاين أعىل زيادة يف  حجم صادرات الغاز املسال عىل مستوى العامل بمقدار 5.2 مليون طن خالل عام2021 مقارنة بعام 2020، 
فيم زادت بنحو 5 أضعاف خالل عام واحد فقط لتحقق أعىل نسبة زيادة يف صادرات الغاز املسال عىل مستوى العامل يف عام 

2021 )انظر الشكل رقم2(.
شكل رقم )2(

معدل الزيادة في نمو صادرات الغاز المسال في مصر خالل العام 
2021 بالمليون طن مقارنة بدول العالم  
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ىف  ا  قياسيًّ رقًم  املسال  الغاز  من  مرص  صادرات  حققت  وقد 
عام 2022 بوصوهلا إىل 8 ماليني طن، 90 % منها إىل االحتاد 
األورويب، ووصلت الصادرات يف أشهر الصيف املايض إىل 
الغاز  استهالك  ارتفاع  نتيجة  يومًيا  قدم مكعب  مليون   800
الكمية يف أشهر  تزيد  أن  املتوقع  الكهرباء، ومن  لتوليد  حملًيا 

الشتاء احلايل إىل 1.4 مليار قدم مكعب يومًيا.
من  وارداهتا  تنمية  إىل  اجتهت   مرص  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الرشكة  أخرًيا  وقعت  حيث  السفن؛  لتموين  املسال  الغاز 
خطاب  عىل  )إجياس(  الطبيعية  للغازات  القابضة  املرصية 
للمالحة،  و»برياميد«  العاملية،  »شل«  رشكات؛  مع   نوايا 
و»افينيتى«، و»إجيل جاس« لدراسة التعاون يف  مرشوع متوين 
السفن بالغاز الطبيعي املسال يف مرص، ودراسة إنشاء رشكة 
أنسب  عىل  والوقوف  للمرشوع،  اجلدوى  لدراسة  مشرتكة 

الوسائل لتنفيذه. 
لتكون  )إجياس(  لرشكة  جديدة  فرًصا  الرشاكة  هذه  وتوفر 
بمرص  العابرة  للسفن  املسال  الطبيعي  للغاز  أساسًيا  ُمورًدا 
املقومات  من  العديد  استغالل  يمكن  إذ  املجاورة،  والدول 
يف جمال متوين السفن بالغاز الطبيعي املسال كوقود منخفض 
الكربون، أبرزها املوقع االسرتاتيجي، ووجود قناة السويس 
السفن،  متوين  مرشوع  إلقامة  مالئم  عاملي  مالحي  كممر 

وتوافر الغاز الطبيعي املسال يف مرص.
2 ـ الرشاكة االسرتاتيجية

توطيد  عىل  حترص  التي  املتزنة  املرصية  للسياسة  نتيجة 
الثالثي  التعاون  آلية  جاءت  اجلوار،  دول  مع  العالقات 
ثمرها  من  كان  والتي  وقربص،  واليونان  مرص  من؛  كل  بني 
االتفاق احلكومي بني مرص وقربص يف عام 2018 عىل إنشاء 
القربيص  أفروديت  الغاز من حقل  لنقل  بحري  أنابيب  خط 
إىل  مكعب،  قدم  تريليون   4.5 بنحو  احتياطياته  تقدر  الذي 
مصانع اإلسالة بمرص لتسييله، وإعادة تصديره إىل األسواق 
املزمع  األنابيب  خلط  االستيعابية  الطاقة  وتصل  األوروبية. 
إنشاؤه إىل نحو 700 مليون قدم مكعب سنوًيا، وتقدر تكلفته 
بنحو مليار دوالر أمريكي، ومن املتوقع بدء تشغيله بحلول 

عام 2025.
كم كان ملرص دور بارز يف إنشاء منتدى رشق املتوسط، الذي 
توقيع  بعد   2020 سبتمرب  يف  حكومية  دولية  منظمة  أصبح 
الدول املؤسسة عىل ميثاق املنتدى، وهو ما يتيح ملرص والدول 
الثروات  من  االستفادة  لتعظيم  والتنسيق  التعاون  املجاورة 
الطبيعية وإنشاء سوق غاز إقليمي يف  منطقة رشق املتوسط، 
بني  والطلب  العرض  وتأمني  التجارية  العالقات  وحتسني 
من  املصدر  الغاز  زيادة  يف  يسهم  ما  وهو  األعضاء،  الدول 

مرص سواء من أراضيها أو من دول اجلوار.

فضاًل عم سبق، فقد عززت مرص من رشاكتها االسرتاتيجية 
يف  جمال الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي؛ حيث وقعت مذكرات 
تفاهم واتفاقيات إطارية من بينها عقد رشاكة اسرتاتيجية يف 
2018، وكذلك  جمال الطاقة مع االحتاد األورويب يف  أبريل 
إطالق حوار اسرتاتيجي للتعاون الثنائي  يف  جمال الطاقة مع 
الواليات املتحدة األمريكية يف  يوليو 2019، فضاًل عن عقد 
مذكرة تفاهم يف  فرباير 2021 للتعاون يف  تطوير حقل غزة 
مع  الغاز  من  فلسطني  احتياجات  توفري  يف  للمسامهة  مارين 

األطراف الرشيكة يف احلقل.
2021 وقعت كل من مرص، وإرسائيل، واالحتاد  ويف يونيو 
األورويب مذكرة التفاهم الثالثية بشأن التعاون يف جمال »جتارة 
رشق  غاز  منتدى  مظلة  حتت  الطبيعي  الغاز  وتصدير  ونقل 
املتوسط بمشاركة املهندس طارق املال وزير البرتول، وكارين 
احلرار، وزيرة الطاقة اإلرسائيلية، وكادري سيمسون مفوضة 
يف   التعاون  هبدف  وذلك  األورويب؛  باالحتاد  واملناخ  الطاقة 
يف  تسييله  بعد  أوروبا  إىل  إرسائيل  من  الطبيعي  الغاز  نقل 
الغاز  من  أوروبا  احتياجات  لتلبية  املرصية،  اإلسالة  حمطات 
بعد خفض روسيا إمدادات الغاز ألوروبا واجتاه األخرية إىل 

تنويع مصادر الطاقة واالعتمد عىل بدائل للغاز الرويس. 
عالوة عىل التعاون مع رشكة »شيفرون إي ميد سرتيم ليمتد« 
رشق  غاز  وتصدير  وإسالة  واسترياد  نقل  أنشطة  يف  العاملية 
املتوسط بم يتيح تصدير الغاز املسال إىل إيطاليا وأوروبا مع 
عىل  الدولية  املؤسسات  أمجعت  وقد  اإليطالية.  إيني  رشكة 
أوروبا،  إىل  اإلمدادات  لزيادة  بالنسبة  االتفاقية  تلك  أمهية 
فقد أكد صندوق النقد الدويل أن االتفاقية امُلربمة بني مرص، 
من  األوروبية  الدول  واردات  من  ستزيد  األورويب  واالحتاد 

الغاز الطبيعي املسال خالل العام اجلاري )2023( .
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن مرص سجلت زيادة كبرية 
بصادراهتا من الغاز الطبيعي املسال، وذلك بفضل إعادة تشغيل 
حمطة دمياط يف عام 2021. واعتربت »فيتش« أن عام 2022 
كان عام الذروة إلنتاج الغاز يف  مرص رغم املخاطر التي تواجه 

أسواق الغاز العاملية واألسعار املرتفعة املصاحبة هلا.
وتعمل مرص عىل التنسيق مع الدول األوروبية لبحث أوجه 
وفرص وصول الغاز املرصي إىل أوروبا عرب لقاءات متعددة 
مع  املعدنية  والثروة  البرتول  وزير  املال  طارق  للمهندس 
مسئولني أوروبيني، منها لقاؤه وزير الطاقة البلغاري  روسني 
جمال  يف  قوية  أساسية  بنية  بلغاريا  متتلك  حيث  هريستوف؛ 
الغاز، وخاصة يف  ضوء تدشني خط أنابيب للغاز الطبيعي بني 
بلغاريا واليونان، وهو ما يتيح فرصة تلبية احتياجات بلغاريا 
من الغاز املسال بجانب وصول إمدادات الغاز املرصي  إىل 

جنوب رشق أوروبا من خالل بلغاريا.
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كم بحثت مرص مع مالطا تعزيز فرص التعاون يف صناعة الغاز الطبيعي  واملسال من خالل لقاء وزير البرتول، مع الدكتورة 
مرييام دايل وزيرة الطاقة والبيئة يف مالطا. وتأيت أمهية التعاون مع مالطا يف كوهنا من دول اجلوار، ويمكن الربط بني التسهيالت 
املوجودة يف  البلدين، كم أهنا لدهيا قدرات الستقبال وتغييز الغاز املستورد وتسعى للتوسع يف  مرشوعات الغاز املسال والطاقة 
املتجددة. بجانب دراسة التقنيات اجلديدة يف  إنشاء اخلزانات العائمة للغاز املسال من خالل بحث إمكانية إرسال متخصصني 
من قطاع البرتول إىل الواليات املتحدة األمريكية التي لدهيا خربة يف هذا املجال. وتلك خطوات جادة، بحاجة إىل بلورهتا يف  

صورة اتفاقات فعلية قابلة للتنفيذ )انظر الشكل رقم 3(.
شكل رقم )3(

شراكات مصر االستراتيجية في مجال الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي 

3ـ تعظيم االستفادة من البنية التحتية 
متتلك مرص بنية حتتية متكنها من استيعاب الغاز املكتشف يف منطقة رشق املتوسط، وإعادة تصديره؛ حيث تعد حمطات اإلسالة 
بإدكو ودمياط من أهم الركائز الرئيسية يف التسهيالت والبنية التحتية لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، فضاًل عن متتع املحطتني 

بموقع متميز بني منتجي الغاز بالبحر املتوسط، وكبار املستهلكني يف القارة األوروبية.
ومتتلك مرص فائًضا يف  قدرات التسييل عرب حمطتي اإلسالة يف إدكو ودمياط؛ حيث يصل إمجايل الطاقة االستيعابية للمحطتني 
نحو 12 مليون طن سنوًيا. ويعد مصنع إدكو عىل ساحل البحر املتوسط أضخم مرشوع إلسالة الغاز الطبيعي يف مرص؛ حيث 

يضم وحدتني إلسالة الغاز الطبيعي بطاقة استيعابية تصل إىل نحو 7.2 مليون طن سنوًيا من الغاز للوحدتني مًعا.
مستودعني  املحطة  وتضم  مكعب.  مرت  ألف   165 بسعة  ناقالت  الستقبال  املسال  الغاز  لتصدير  ميناء  عىل  املحطة  وحتتوي 
لتخزين الغاز املسال بطاقة ختزينية تصل إىل 140 ألف مرت مكعب لكل مستودع، بجانب أكرب ميناء متخّصص لتصدير الغاز 
عىل رصيف حتميل بطول 4.2 كيلومرتات لتصدير الغاز املسال إىل فرنسا، ودول أوروبا، والواليات املتحدة. وقد صدرت 

مرص 3.8 مليون طن غاز مسال من املحطة عرب 58 شحنة عام 2021.
 ويف حالة وجود زيادة يف كميات الغاز مستقباًل سواء املنتج حملًيا أو من دول اجلوار يمكن عمل توسعات بمصنع إدكو، فقد روعي 
عند إنشائه التوسعات املستقبلية؛ حيث يستوعب موقع املرشوع احلايل 6 خطوط إسالة. وقد ُوضع نموذج قانوين يتيح املرونة 
الكافية هلذا التوسع، إال أنه يف  الوقت احلايل  ال حاجة ألي  توسعات؛ حيث تستوعب حمطات اإلسالة كميات الغاز املنتجة، كم 

يوجد فائض يف  قدرات التسييل. ومن ثم ال تدرس مرص إنشاء حمطات مستقبلية لإلسالة إال بعد ملء املحطات احلالية.
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قناة  من  بقربه  ويتميز  واحدة،  حمطة  ويضم  املتوسط،  البحر  عىل  دمياط  ميناء  غرب  شمل  فيقع  بدمياط،  اإلسالة  مصنع  أما 
السويس؛ ما جيعله جاذًبا ألنشطة الغاز. وتصل القدرة اإلنتاجية إىل 4.8 مليون طن سنوًيا، يف  حني تبلغ سعتها التصميمية 
750 مليون قدم مكعب/ اليوم، وتم تشغيل املحطة عام 2005 قبل أن تتوقف عن العمل عام 2012، بينم تم إعادة تشغيلها 
يف  يناير 2021، وتم تصدير 2.3 مليون طن غاز من خالل حمطة دمياط عرب 35 شحنة يف  عام 2021  )انظر الشكل رقم 4(. 

شكل رقم )4(
 انتعاش  صادرات الغاز الطبيعي المسال نتيجة تطوير محطات اإلسالة

الغاز من حقيَل  الذي يمكن من خالله استرياد  العريش- عسقالن  أنابيب  الغاز من إرسائيل عرب خط  وتستقبل مرص حالًيا 
»متارا«، و»ليفياثان« من إرسائيل ثم تسييله بمرص، وإعادة تصديره إىل أوروبا عرب السفن، مع توفري جزء لالستهالك املحيل 
داخل مرص. وترتاوح كميات الغاز املستوردة حالًيا من إرسائيل بني 600 - 700 مليون قدم مكعب يومًيا، وتصدر كاملة إىل 

اخلارج. وتنخفض تلك الكميات إىل النصف يف فصل الصيف الرتفاع احلرارة، وزيادة االستهالك يف إرسائيل.
4 ـ تقليص الغاز املوجه للكهرباء

تسعى مرص إىل زيادة صادرات الغاز من خالل تقليص نسبة الغاز املوجه ملحطات الكهرباء بنسبة 15 % لتوفري فائض للتصدير؛ 
حيث يستحوذ الغاز الذي  حيرق يف  حمطات الكهرباء عىل أكثر من 60 % من اإلنتاج، وتشرتي  وزارة الكهرباء الغاز الطبيعي  
العاملي  عند  السعر  يتجاوز  بينم  للمليون وحدة حرارية،  3 دوالرات  بسعر  الطاقة،  توليد  البرتول الستخدامات  من وزارة 
ر حملًيا يمكن تصديرها بعرشة أضعاف السعر املحيل. وتعتمد  التصدير 30 دوالر، وهو ما يعني  أن كل مليون وحدة حرارية ُتَوفَّ

تلك اخلطة عىل آليتني:
أكتوبر  اآللية من  تنفيذ تلك  الطبيعي، وبدأ  الغاز  بداًل من  املنتج حملًيا،  باملازوت  الكهرباء،  األوىل: تشغيل عدد من حمطات   
إىل  150 مليون دوالر شهرًيا، دون االضطرار  إىل   100 للتصدير يرتاوح متوسطه بني  فائض  2021، وأسهمت يف  حتقيق 
إجراءات ختفيض أمحال الكهرباء، أو تقليل استهالكها؛ حيث تصل تكاليف إنتاج 4 م.وات كهرباء باستخدام الغاز إىل نحو 
4 م. وات كهرباء  43 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز/ساعة، بينم تبلغ تكلفة إنتاج  1612 دوالر يف  حالة إشعال 

باستخدام املازوت نحو 685 دوالر يف  حالة إشعال طن مازوت/ ساعة.
إنتاج  بلغ  حيث  الذايت؛  االكتفاء  وحتقيق  املازوت  إنتاج  زيادة  الغاز،  لتصدير  املازوت  عىل  االعتمد  يف   االستمرار  يعزز  وما 
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املازوت 11.5 مليون طن عام 2022/2021، مقابل 10.7 مليون طن عام 2021/2020، بنسبة زيادة 7.5 %، بجانب 

زيادة إنتاج الغاز، وهو ما يتيح توفري فائض للتصدير.
للدولة، والشوارع  قرار برتشيد االستهالك يف  اجلهاز اإلداري   الغاز؛ حيث صدر  لتوفري  الكهرباء  الثانية: ترشيد استهالك 
2021،  وهو  الرياضية الكربى يف  أغسطس  التجارية، واملنشآت  الرئيسية، واملحال واملوالت  العمومية واملحاور  وامليادين 
450 مليون دوالر شهرًيا، قيمة تصدير الغاز الذي  يمكن توفري استهالكه عن طريق ترشيد  ما يمكن أن يوفر للدولة نحو 
استهالك الكهرباء. وبالفعل تم تصدير شحنتي غاز طبيعي إىل جانب كميات الغاز املعتادة للتصدير يف سبتمرب 2021 )انظر 

الشكل رقم 5(.
شكل رقم )5( 

تقليص الغاز الموجه للكهرباء لزيادة الصادرات

5 - إزالة الكربون من الغاز
تتجه الدولة إىل اجلمع بني تأمني اإلمدادات، واحلفاظ عىل البيئة، وهو ما شهدناه خالل مؤمتر COP27، الذي  ُعقد يف  نوفمرب 
2022؛ حيث ُخصص ألول مرة يوم إلزالة الكربون ضمن جلسات املؤمتر، تأكيًدا للسعي  نحو استخدام الوسائل احلديثة 
خلفض االنبعاثات أثناء عمليات البحث واالستكشاف واإلنتاج، وهو ما يعطي ميزة تنافسية ملرص لالستثمر واقتناص الفرص، 
الطبيعي  الغاز  من  الكربون  إلزالة  مبادرة  املتوسط  رشق  منتدى  طور  وقد  الطاقة.  أمن  وحيسن  التكاليف،  يف  وفًرا  وحيقق 
تستهدف تنفيذ خطة عمل بدول املنتدى للحد من االنبعاثات يف  مراحل صناعة الغاز الطبيعي، ويشمل ذلك تدبري التمويل 

والتكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر.
ووفًقا هلذا النهج وقع قطاع البرتول 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بني قطاع البرتول، والغاز، وعدد من الرشكات العاملية يف جمال 
االستدامة، واحلد من غازات االحتباس احلراري، وإزالة الكربون الصناعي واسرتجاع غازات الشعلة، لتعزيز قدرات صناعة 
البرتول والغاز املرصية وإمكانياهتا يف جمال خفض الكربون، واالستدامة البيئية للمرشوعات واالستفادة من أفضل اخلربات 

واملمرسات التي  تقدمها الرشكات العاملية يف هذا املجال.
من جممل ما سبق يمكن القول إنه عىل الرغم من الفرص السانحة لتطوير قطاع الغاز يف مرص وتعزيز الرشاكة مع أوروبا، إال إن 
األمر ال خيلو من بعض التحديات التي يلزم وضع خطط ملواجهتها، أبرزها: إن اإلنتاج شبه ثابت منذ فرتة؛ فإنتاج مرص من الغاز 
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حالًيا 6.5 مليار قدم مكعب يومًيا، وفًقا آلخر رقم صادر عن 
من  اإلنتاج  يف  الزيادة  معدل  أن  معناه  وهذا  البرتول،  وزارة 
االكتشافات اجلديدة يقرتب من معدل تناقص إنتاج احلقول 
لكن ال  االكتشافات  من  العديد  وبالفعل حتقق  تتقادم.  التي 
 2.7 ينتج  الذي  ظهر،  حقل  بإنتاج  أحدها  يقارن  أن  يمكن 
ويقدر  مرص  إنتاج  من   %  40 نحو  متثل  مكعب،  قدم  مليار 
احتياطيه بنحو 30 تريليون قدم مكعب؛ لذلك فمزلنا بحاجة 
عىل  ظهر،  حقل  بحجم  اجلديدة  االكتشافات  من  املزيد  إىل 
مع  خاصة  اإلنتاج.  يف   طفرة  حتقيق  يف   يسهم  الذي  النحو 
تزايد االستهالك الذي يمثل حتدًيا أمام زيادة صادرات قطاع 
الغاز، وهو نتيجة طبيعية للزيادة السكانية املستمرة، والتوسع 
ما  وهو  الوطن،  أرجاء  يف  والتنمية  الصناعية  املرشوعات  يف 

يعني خفض التصدير.
إنشاء  احتملية  الغاز  تواجه قطاع  التي  أيًضا  التحديات  ومن 
مرشوعات منافسة يف الدول املجاورة، ومنها خط »إيست – 
ميد« الذي من املفرتض أن يربط »إرسائيل« بكل من قربص 
عرب  األوروبية  الغاز  أنابيب  شبكة  إىل  وصواًل  واليونان، 
إيطاليا، والذي  قد يؤثر نسبًيا عىل دور مرص يف إمداد أوروبا 
بالغاز يف حالة إمتامه، مع العلم بأن املرشوع يواجه الكثري من 

العقبات. 

أضف إىل ما سبق، فعىل الرغم من حتديد موعد إلنشاء خط 
2025، إال إنه ال توجد  الغاز الرابط بني مرص وقربص، يف 

معلومات حديثة حول تطورات األعمل يف هذا  اخلط. 
ومن ثم تؤكد تلك التحديات السابقة عىل رضورة العمل عىل 
اكتشافات  لتحقيق  واالستكشاف  البحث  عمليات  تكثيف 
االستثمر  يف  األجنبية  الرشكات  رغبة  واستغالل  عمالقة 
من  مرص  إنتاج  زيادة  عىل  العمل  رضورة  بجانب  مرص،  يف 
الزيت اخلام لتخفيف الضغط عىل استخدام الغاز. باإلضافة 
بالفعل  الدولة  تنفذه  املتجددة، وهو ما  الطاقة  التوسع يف  إىل 
42 % من مزيج  نسبة  إىل  الوصول  بعد اإلعالن عن  خاصة 
من  بداًل   2030 عام  يف  املتجددة  الطاقة  من  الكهرباء  إنتاج 
إلنتاج  املوجه  الغاز  نسبة  خفض  يعني   ما  وهو   ،2035
الكهرباء. وتظهر احلاجة إىل التوسع يف استرياد الغاز، الذي 
التي  األسمدة  أو  البرتكيمويات  استخدامه يف صناعة  يمكن 
إىل  مسااًل  تصديره  يمكن  كم  فيها،  أساسية  مادة  الغاز  يعد 

أوروبا، وذلك لتعويض تزايد االستهالك حملًيا.
وأخرًيا ينبغي تكثيف الرقابة عىل إجراءات ترشيد الكهرباء، 
وتقييم  الكهرباء  ترشيد  ناتج  عن  دوري  بشكل  واإلعالن 
عنه  ينتج  التنفيذ  إجراءات  يف  تراخ  حيدث  ال  حتى  اخلطة، 

زيادة يف  االستهالك.
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مــســتــقــبــل الــطــاقــة 
النووية في مصر

أ. د. أمجد سعيد الوكيل

رئيس مجلس إدارة 
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

يف ظل املتغريات احلالية والتطورات العاملية املتالحقة أصبح تنوع 
الدول واحلكومات، وقد ظهر  لكافة  أمًرا رضورًيا  الطاقة  مصادر 
بإعادة  الدول األوروبية قرارات  ذلك جلًيا من خالل اختاذ بعض 
أسعار  يف  املتفاقمة  األزمة  ملواجهة  النووية  الطاقة  حمطات  تشغيل 
العربية  مرص  مجهورية  يف  السياسية  القيادة  تبنت  حيث  الطاقة؛ 
عن  الناتج  األثر  تقليل  هبدف  الطاقة  مصادر  تنويع  اسرتاتيجية 
األزمات العاملية املحتملة، وحتويل مرص إىل مركز إقليمي للطاقة، 
متنوعة  مصادر  وجود  خالل  من  إال  يتأتى  ال  الذي  األمر  وهو 

ومستدامة للطاقة يف مرص.
ومن هذا املنطلق فقد اجتهت الدولة املرصية نحو تعزيز إنتاجيتها 
وذلك  خاص،  بشكل  الكهربائية  والطاقة  عام،  بشكل  الطاقة  من 
من خالل التوسع يف إنشاء العديد من مرشوعات إنتاج الكهرباء 
الطبيعي  بالغاز  تعمل  التي  الكهرباء  إنتاج  حمطات  مثل  املتنوعة 
إىل  إضافة  اجلديدة(،  اإلدارية  والعاصمة  سويف  بني  )كمحطة 
غارب،  رأس  بمنطقة  الرياح  طاقة  من  الكهرباء  إنتاج  حمطات 
ما  إنتاج  أثمر عن  مما  أسوان،  بمحافظة  الشمسية  الطاقة  وحمطات 

يقرب من 59 جيجاوات يف عام 2022.
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ومل يكن تفعيل االستخدام السلمي للطاقة النووية يف الدولة املرصية أمرًا مستحدًثا؛ حيث تعترب مرص هي إحدى مؤسيس 
املتعاقبة للدولة املرصية جهوًدا حثيثًة إلنشاء حمطات طاقة  السياسية  القيادات  الذرية، كم قد بذلت  الدولية للطاقة  الوكالة 
القيادة  دفع  الذي  األمر  وهو  لذلك،  داعمة  تكن  مل  حينها  واالقتصادية  السياسية  الظروف  إن  إال  الكهرباء،  لتوليد  نووية 

السياسية الختاذ كافة التدابري لتحقيق احللم املرصي يف االستخدام السلمي للطاقة النووية يف توليد الكهرباء.
والتطور  السكاين  التزايد  فمع  فقط،  الكهربائية  الطاقة  توليد  يف  نووية  طاقة  حمطات  إنشاء  أمهية  اختزال  املنصف  غري  ومن 
البرشية  الكوادر  أمام  جديدة  آفاِق  لفتح  ُملحة  رضورة  هناك  أصبح  العمل  سوق  يف  القوية  واملنافسة  املتسارع  التكنولوجي 
املرصية لتوطني تكنولوجيا إنشاء حمطات الطاقة النووية وتطويرها. واستناًدا ملا سبق حتاول هذه املقالة مناقشة االستخدامات 
املختلفة للطاقة النووية يف مرص، وكيف يساهم مرشوع املحطة النووية بالضبعة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، بم يساهم 
يف حتسني املركز االئتمين للدولة، مع التأكيد عىل دور مرص كدولة رائدة يف منطقة الرشق األوسط وقارة أفريقيا ووضعها عىل 

خريطة الدول املتقدمة يف كافة املجاالت، ومن بينها املجاالت املرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية. 

أواًل: الطاقة النووية واملتغيرات العاملية املعاصرة
يواجه العامل العديد من التحديات واملتغريات يف البلدان املتقدمة والنامية عىل حد سواء، والتي تتمثل أمهها يف ارتفاع أسعار 
اإلمداد، مما  الغذاء وسالسل  بأرسه وأثرت عىل أسعار  العامل  اجتاحت  إىل موجة هائلة من تضخم األسعار  أدى  الطاقة، مما 

تطلب التوسع يف إنشاء مرشوعات قليلة التكلفة إلنتاج الطاقة. 
باملحطات  مقارنة  االقتصادية  الناحية  األفضل من  النووية هو  الطاقة  باستخدام  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  اختيار  يعد  ثم  ومن 
التقليدية األخرى إلنتاج الكهرباء؛ حيث يمتد العمر التشغييل للمحطات النووية إىل 60 عام، كم قد يصل إىل 80 عام يف حال 
مد عمر املحطة يف حال تم تطويرها ورفع كفاءهتا بعد وصوهلا إىل فرتة العمر التشغييل. بينم يصل العمر التشغييل يف املحطات 
التقليدية من 25 إىل 30 عام  فقط، باإلضافة إىل ما تنتجه من انبعاثات كربونية ضارة باملناخ والبيئة املحيطة عىل عكس املحطات 

النووية. 
ووفًقا إلحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد بلغ إمجايل سعة الطاقة الكهربائية املولدة من الطاقة النووية عىل مستوى 
العامل ما يقرب من ٣٩٠ جيجاوات حتى ٣١ ديسمرب ٢٠٢١، لُتمثل ما يقرب من ١٠% من قدرة الطاقة الكهربية املولدة عىل 
التشغيل  النووية يف مرحلة  املفاعالت  أعداد  العامني احلايل واملقبل. كم بلغت  السعة يف  استقرار  العامل، مع توقعات  مستوى 
٤٣٧ مفاعل يف أكثر من ٣٢ دولة كم هو موضح يف )الشكل رقم1(، باإلضافة إىل ٥٦ مفاعاًل قيد اإلنشاء يف ١٩ دولة عىل 

مستوى العامل كم هو موضح يف )الشكل رقم2(. 
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   شكل رقم )1(
         عدد المفاعالت التشغيلية  فى العالم حسب النوع والطاقة الكهربائية المنتجة حتى ٣١ 

ديسمبر 2021

Source:https://www.iaea.org/publications/15211/nuclear-power-reactors-in-the-world

شكل رقم )2(
عدد المفاعالت قيد اإلنشاء فى العالم حسب النوع والطاقة الكهربائية المنتجة حتى  ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢١

Source: Ibid 
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كم حتتل الواليات املتحدة األمريكية املركز األول يف قائمة الدول األكثر إنتاًجا للطاقة النووية بحوايل ٧٩٠ جيجاوات/ساعة 

بعدد مفاعالت ٩٣ مفاعاًل، وبنسبة حوايل ٣٠٬٩% من إمجايل اإلنتاج العاملي كم هو موضح يف )الشكل رقم3(. 

شكل رقم )3( 
عدد المفاعالت التشغيلية على مستوى العالم حتى 31 ديسمبر2021

Source: Ibid 

باإلضافة إىل توليد الكهرباء فهناك العديد من التطبيقات التي تستخدم الطاقة النووية مثل، حتلية مياه البحر، وإنتاج اهليدروجني، 
وتدفئة األحياء السكنية، والصناعة التي تعتمد عىل احلرارة للمعاجلة )تصنيع الزجاج واإلسمنت، وإنتاج املعادن( والتكرير 
وغريها. وبينم يسعى املجتمع العاملي جاهًدا إىل احلد من اآلثار السلبية للتغريات املناخية، فإنَّ توسع دور الطاقة النووية يف هذه 

التطبيقات يمكن أن يكون رئيسًيا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، واالنتقال بنجاح إىل إنتاج طاقة نظيفة.

ثانيًا: واقع الطاقة النووية في مصر 
انتقلت مرص حالًيا من مصاف الدول املخططة إلنشاء حمطات  بفضل التخطيط واإلرصار والعمل الدءوب لسنوات طويلة 
الطاقة النووية إىل مصاف الدول املنشئة بالفعل ملحطات الطاقة النووية؛ وذلك وفًقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وتعد املحطة النووية بالضبعة أوىل حمطات الطاقة النووية التي ترشع مرص يف إنشائها، ويأيت ذلك تتوجًيا لسنوات عديدة من 

اجلهود إلدخال تكنولوجيا الطاقة النووية إىل مرص.
ففي عام 2015 تم توقيع اتفاقية حكومية بني مرص ودولة روسيا االحتادية بشأن إنشاء املحطة النووية األوىل بالضبعة، والتي 

تقع عىل الساحل الشميل الغريب ملرص عىل البحر األبيض املتوسط. 

خريطة رقم )1(
موقع الضبعه على البحر األبيض المتوسط

املالك  هي  الكهرباء«  لتوليد  النووية  »املحطات  هيئة  وتعد 
واملشغل للمرشوع، ومؤسسة »روس آتوم« احلكومية للطاقة 
للمرشوع،  الرئييس  املقاول  هي   )ROSATOM( النووية 
فضاًل عن الرشكات التابعة هلا حيث تم االتفاق عىل اإلنشاء 

والدعم يف تشغيل املحطة النووية.
املاء  مفاعالت  من  وحدات  أربع  بناء  املرشوع  ويتضمن 
بقدرة   VVER-1200 الرويس  الطراز  من   PWR املضغوط 
)اجلدول  يف  موضح  هو  كم  وحدة  لكل  ميجاوات   1200
رقم1(. وتعد مفاعالت املاء املضغوط التي تم اختيارها هي 

أكثر أنواع املفاعالت شيوًعا يف مجيع أنحاء العامل.

جدول رقم )1( 
وحدات مفاعالت الماء المضغوط بالضبعة

Source: https://world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/egypt.

aspx

النووي  املفاعل  لتصميم  واملوثوقية  األمان  عامل  جاء  ولقد 
املفاعل  نوع  الختيار  الرئيسية  املفاضلة  عوامل  أهم  من 
بالضبعة؛  النووية  املحطة  إلنشاء  املستخدمة  والتكنولوجيا 
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خريطة رقم )1(
موقع الضبعه على البحر األبيض المتوسط

املالك  هي  الكهرباء«  لتوليد  النووية  »املحطات  هيئة  وتعد 
واملشغل للمرشوع، ومؤسسة »روس آتوم« احلكومية للطاقة 
للمرشوع،  الرئييس  املقاول  هي   )ROSATOM( النووية 
فضاًل عن الرشكات التابعة هلا حيث تم االتفاق عىل اإلنشاء 

والدعم يف تشغيل املحطة النووية.
املاء  مفاعالت  من  وحدات  أربع  بناء  املرشوع  ويتضمن 
بقدرة   VVER-1200 الرويس  الطراز  من   PWR املضغوط 
)اجلدول  يف  موضح  هو  كم  وحدة  لكل  ميجاوات   1200
رقم1(. وتعد مفاعالت املاء املضغوط التي تم اختيارها هي 

أكثر أنواع املفاعالت شيوًعا يف مجيع أنحاء العامل.

جدول رقم )1( 
وحدات مفاعالت الماء المضغوط بالضبعة

Source: https://world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/egypt.

aspx

النووي  املفاعل  لتصميم  واملوثوقية  األمان  عامل  جاء  ولقد 
املفاعل  نوع  الختيار  الرئيسية  املفاضلة  عوامل  أهم  من 
بالضبعة؛  النووية  املحطة  إلنشاء  املستخدمة  والتكنولوجيا 

مفاعالت  نوعية  إىل  املستخدمة  التكنولوجيا  تنتمي  حيث 
متطلبات  كافة  مع  متاًما  متوافق  وهو  املطور،  الثالث  اجليل 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  التي وضعتها  املقررة،  األمان 
بالضبعة  النووية  للمحطة  التصميم  بحيث تضمن خصائص 
التشغيل اآلمن، واألقل تأثرًيا عىل البيئة املحيطة؛ حيث تتميز 

مفاعالت اجليل الثالث املّطور باملميزات التالية:
	 اخلربات من  االستفادة  عن  والناتج  املطور  التصميم 

املكتسبة من تصميم وتشغيل اجليل الثاين واجليل الثالث 
من حمطات الطاقة النووية.

	 حتسني تكنولوجيا الوقود عن طريق زيادة فرتات إعادة
التزود بالوقود وحتسني الكفاءة، مما يؤدي إىل تقليل كمية 

النفايات املشعة الناجتة.
	.كفاءة حرارية أعىل
	 ضد املطور  التصميم  واستخدام  السلبية  األمان  أنظمة 

الدروس  مراعاة  مع  واخلارجية  الداخلية  املخاطر 
املستفادة من احلوادث النووية السابقة.

	 زيادة املوثوقية، وكذلك العمر التشغييل للمحطة والذي
يصل عادة إىل 60 عام قابلة للتمديد.

التنمية  وأهداف  بالضبعة  النووية  احملطة  مشروع  ثالثًا: 
املستدامة 

تستند اسرتاتيجية التنمية املستدامة »رؤية مرص 2030« عىل 
أهداف »التنمية املستدامة الشاملة«، من منظور األبعاد الثالثة 
االقتصادي،  والبعد  البيئي،  البعد  وهي  املستدامة؛  للتنمية 
والبعد االجتمعي، ويمكن التطرق إىل مرشوع املحطة النووية 

بالضبعة يف إطار مواكبته لألبعاد الثالثة فيم ييل:  
1 -  البعد االقتصادي )حمور الطاقة(  

هيُدف البعد االقتصادي عىل أن يكون قطاع الطاقة قادرًا عىل 
تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية املستدامة من موارد الطاقة 
التقليدية  )املصادر  املتنوعة  مصادرها  من  االستفادة  وتعظيم 
واملتجّددة(؛ وذلك بحلول عام2030، بم يؤدي إىل املسامهة 
الفعالة يف دفع عجلة االقتصاد وتنافسية االستثمرات وحتقيق 
الريادة  حتقيق  مع  البيئة  عىل  واحلفاظ  االجتمعية،  العدالة 
واملستدامة  الرشيدة  واإلدارة  املتجّددة،  الطاقة  جماالت  يف 
مع  والتأقلم  والتنبؤ  االبتكار  عىل  القدرة  مع  للموارد، 
املتغرّيات املحلية واإلقليمية والدولية يف جمال الطاقة؛ وذلك 
املستدامة،  للتنمية  الدولية  األهداف  حتقيق  مواكبة  إطار  يف 

ومن األهداف الرئيسية ملحور الطاقة. 
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	.احلد من األثر البيئي لالنبعاثات بقطاع الطاقة

لذا يعد نجاح أول مرشوع للطاقة النووية سيتم بناؤه يف مرص 
هو املفتاح لتحقيق أهداف البعد االقتصادي لضمن احلصول 
عىل فائض من الطاقة الكهربائية؛ حيث يتميز إنتاج الكهرباء 
املنتجة  بالطاقة  مقارنة  التكلفة  بانخفاض  النووية  الطاقة  من 
التشغيل  تكلفة  انخفاض  عىل  عالوة  التقليدية،  املصادر  من 
أهنا  كم  الساعة،  مدار  عليها عىل  االعتمد  وإمكانية  والصيانة 

تعد واحدة من أهم مصادر الطاقات النظيفة.
2 - البعد البيئي )حمور البيئة( 

كافة  2030 يف  بحلول عام  أساسًيا  البيئي حموًرا  البعد  ُيمثل 
املوارد  أمن  حيقق  بشكل  واالقتصادية  التنموية  القطاعات 
الطبيعية ويدعم استخدامها واالستغالل األمثل هلا واالستثمر 
فيها بم يضمن حقوق األجيال القادمة فيها، ويعمل عىل تنويع 
دعم  يف  يساهم  كم  االقتصادية،  واألنشطة  اإلنتاج  مصادر 
الفقر،  عىل  والقضاء  جديدة،  عمل  فرص  وتوفري  التنافسية، 
وآمنة  وصحية  نظيفة  بيئة  توفري  مع  اجتمعية  عدالة  وحتقيق 

للمواطن املرصي. ومن األهداف الرئيسية ملحور البيئة: 
	 اإلدارة الرشيدة واملستدامة ألصول املوارد الطبيعية لدعم

االقتصاد، وزيادة التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة.
	.احلد من التلوث واإلدارة املتكاملة للمخلفات
	 والتنوع األيكولوجية،  النظم  توازن  عىل  احلفاظ 

البيولوجي، واإلدارة الرشيدة واملستدامة هلا.
	 جتاه واإلقليمية  الدولية  اللتزاماهتا  مرص  تطبيق 

مع  لذلك  الالزمة  اآلليات  البيئية، ووضع  االتفاقيات 
ضمن توافقها مع السياسات املحلية.

وبالتايل فإن ملرشوع حمطة الضبعة للطاقة النووية دورًا مهًم يف 
حتقيق أهداف البعد البيئي؛ فمن املؤكد أن اخليار النووي يقدم 
طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وحيافظ عىل دورة احلياة البيئية، كم 
الوقود  إن  الكربونية؛ حيث  االنبعاثات  يساعد عىل احلد من 
اهلواء  تلوث  املسببة يف  العوامل  النووي ال يشكل عاماًل من 

عىل عكس ما قد تسببه املحطات التقليدية، والتي ُتزيد تلك 
االنبعاثات، وتؤثر بصورة مبارشة عىل نوعية اهلواء. باإلضافة 
إىل معدالت األمان املوجودة يف املحطات احلديثة، والتي يتم 
اإلشعاعي  الترسب  من  للحد  متطورة  بتكنولوجيا  بناؤها 

بحيث ال يتجاوز النسبة »صفر«.
3 - البعد االجتامعي )حمور التعليم والتدريب(  

إتاحة  إىل  االجتمعي  للبعد  االسرتاتيجية  الرؤية  هتُدف 
التمييز يف ظل  للجميع بجودة عالية دون  والتدريب  التعليم 
واملرونة،  واالستدامة  والعدالة  بالكفاءة  يتميز  مؤسيس  نظام 
مرتكزًا عىل الكوادر القادرة عىل التفكري واملتمكنة فنيًا وتقنيًا 
وتكنولوجيًا، والذي يساهم أيضًا يف بناء الشخصية املتكاملة 
وإطالق إمكانياهتا إىل أقىص مدى ملواطن مستنري، معتز بذاته، 
مبدع، مسئول، قابل للتعددية، قادر عىل  احرتام االختالف، 
فخور بتاريخ بالده، شغوف ببناء مستقبلها وقادر عىل التعامل 
األهداف  ومن  والعاملية.  اإلقليمية  الكيانات  مع  تنافسيًا 

الرئيسية ملحور التعليم والتدريب:
	.حتسني جودة نظام التعليم بم يتوافق مع النظم العاملية
	.إتاحة التعليم للجميع دون متييز
	.حتسني تنافسية نظم وخمرجات التعليم

التعليمية وهي  املراحل  تطبق هذه األهداف يف مجيع  أن  عىل 
الفني  التعليم   - اجلامعي(  )قبل  األسايس  العام  )التعليم 

والتدريب - التعليم اجلامعي أو العايل(.
بالضبعة  النووية  املحطة  مرشوع  بالفعل  حقق  فقد  وعليه 
)مرص  املستدامة  للتنمية  والتدريب  التعليم،  حمور  أهداف 
النووية  الطاقة  لتكنولوجيا  الفنية  املدرسة  بإنشاء   )2030
يف  متخصصة  فنية  مدرسة  أول  تعد  والتي  بالضبعة، 
مرص  يف  النووية  الطاقة  لتكنولوجيا  السلمية  االستخدامات 
الفني  للتعليم  التحتية  البنية  والرشق األوسط، هبدف حتسني 
هبدف ختريج جيل من الكوادر املؤهلة للعمل باملحطة النووية 
تساهم  والرقي ملرص. كم  التقدم  املزيد من  بم حيقق  بالضبعة 
العملية  دعم  يف  الكهرباء  لتوليد  النووية  املحطات  هيئة 
الدراسية  املقررات  إعداد  خالل  من  باملدرسة  التعليمية 
من  النووي  املجال  يف  املتخصصني  اخلرباء  وإيفاد  النووية، 

العاملني باهليئة لتدريس بعض املقررات الدراسية. 
املحطة  لتشغيل وصيانة  الالزمة  الكوادر  إعداد  باإلضافة إىل 
املؤهلني  والعلميني  املهندسني  وتدريب  بالضبعة  النووية 
احلكومية  »روسآتوم«  مؤسسة  مع  بالتعاون  عالًيا  تأهياًل 
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للطاقة النووية، يف إطار تنفيذ مرشوع املحطة النووية بالضبعة 
حتى عام 2028، بتدريب حوايل 2000 متخصص مرصي.
مهمة  خالل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أثنت  وقد 
»بعثة  العربية  مرص  جلمهورية  النووية  التحتية  البنية  تقييم 
  (INIR) Integrated Nuclear Infrastructure اإلينري« 
لتكنولوجيا  املتقدمة  الفنية  املدرسة  احرتافية  عىل   Review
الطاقة النووية بالضبعة واعتبارها من املمرسات اجليدة التي 
تسهم يف دعم التقبل اجلمهريي للمرشوع والنهوض بالعملية 

التعليمية باملدرسة وتطويرها.
بالفعل تعيني أول دفعة من خرجيي  أنه قد تم  بالذكر  جديرًا 
بالضبعة  النووية  الطاقة  لتكنولوجيا  املتقدمة  الفنية  املدرسة 
الفنية  للكوادر  دعًم   2022 لعام  أغسطس  منتصف  من  بدًء 

هبيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء. 
لذا يعد مرشوع املحطة النووية بالضبعة عنرًصا مهًم لتحقيق 
اسرتاتيجية التنمية املستدامة »رؤية مرص 2030«، وذلك من 

خالل حتقيق عدة فوائد كم ييل:
	.التنوع يف مصادر الطاقة للدولة 
	 موثوقة بطريقة  الكهرباء  عىل  املتزايد  الطلب  تلبية 

اقتصادية  لتنمية  أساس  ويعترب  ومستدامة  واعتمدية 
مستقرة.

	 ،ترشيد استخدامها املوارد الطبيعية غري املتجددة؛ النفط
والغاز للحفاظ عليها.

	 عىل ثابت  وبشكل  املولدة  للكهرباء  التنافسية  التكلفة 
مدار اليوم دون النظر إىل املؤثرات اخلارجية.

	 ،الكربونية االنبعاثات  من  خايل  نظيف  طاقة  مصدر 
ويلعب دوًرا بارًزا يف احلد من التغريات املناخية.

	 وتعزيز املتطورة  والتكنولوجيا  التقنيات  استيعاب 
البحث والتطوير.

	 إىل الصنع  حملية  واملنتجات  العمل  بجودة  االرتقاء 
مستوى املعايري الدولية.

	 زيادة فرص العمل للمرصيني بمشاركة حملية ال تقل عن
20 % للوحدة األوىل وحتى 35 % للوحدة الرابعة.

	 دفع عجلة التنمية االقتصادية ورفع كفاءة البنية التحتية
يف منطقة مطروح، وخاصة يف منطقة الضبعة.

	.إعداد جيل متميز من الكوادر البرشية املرصية

رابعًا: استخدامات أخرى للطاقة النووية مبصر
تعد مرص من أوائل الدول التي أظهرت طموًحا كبرًيا يف جمال 
قامت  حيث  املايض؛  القرن  مخسينيات  منذ  النووية  العلوم 
والتي  املشعة،  النظائر  إنتاج  بغرض  لألبحاث  مفاعلني  ببناء 
تستخدم يف شتى املجاالت منها: الطبية والصناعية والزراعية، 
باإلضافة إىل أمهيتها يف األغراض البحثية، وتدريب الكوادر 

الوطنية، والعديد من االستخدامات األخرى. 
تساهم  اإلشعاعية  املنشآت  فإن  الطبية،  للمجاالت  فبالنسبة 
بم حتتويه من مصادر مشعة يف التشخيص، والعالج من بعض 
األمراض بم يدعم قطاًعا كبرًيا من املرىض. كم تستخدم يف 
والكشف  الطبية،  األجهزة  وتعقيم  الطعام،  حفظ  عمليات 
عن البرتول، وضبط جودة املنتجات لتوافق املقاييس العاملية، 
مما يساعد يف حتسني جودة املنتجات املحلية، مما جيعلها قادرة 

عىل منافسة املنتجات العاملية.
6000 منشأة ومصدر إشعاعي،  وتضم مرص حالًيا أكثر من 
الطبية  واملنشآت  األبحاث  ومفاعالت  البحوث  مراكز  منها 
من  العديد  إىل  باإلضافة  والزراعية،  والبرتولية  والصناعية 
سبق  ما  إىل  أضف  باملستشفيات.  اإلشعاعي  العالج  مراكز 
يمكن توضيح بعض االستخدامات املستقبلية للطاقة النووية.  

1 - حتلية املياه واملفاعالت املعيارية الصغرية
تزامًنا مع الزيادة السكانية، وثبات مصادر املياه العذبة، التي 
تتمثل يف مياه هنر النيل واملياه اجلوفية، والتي أصبحت ال تفي 
باحتياجات التنمية، وحتقيًقا لــ »اسرتاتيجية التنمية املستدامة 
رؤية مرص 2030« فيم خيص قطاع املوارد املائية، التي تنص 
املائية  املوارد  ينمي  مستدام  مياه  قطاع  وجود  »ضمن  عىل 
وحيافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية 
واالجتمعية«.  االقتصادية  التنمية  يف  تسهم  والكفاءة  اجلودة 
ويف هذا اإلطار فقد أصبحت هناك حاجة ُملحة للتوسع يف 
إنشاء مرشوعات حتلية مياه البحر، والتي تتطلب طاقة كبرية 
سواء كانت كهربية أو حرارية، مما يؤثر عىل  التكلفة اإلمجالية 
التحلية  يف  املستخدمة  الطاقة  سعر  يمثل  حيث  املياه؛  للرت 
الطاقة  سعر  قل  كلم  وبالتايل  املياه،  سعر  من   %  60 حوايل  

املستخدمة قلت التكلفة اإلمجالية للمياه املحالة.
ُتعد املفاعالت النووية الصغرية واملتوسطة أنسب املفاعالت 
للربط مع تقنيات التحلية النووية احلرارية؛ حيث تم تصميم 
تلك املفاعالت لغرض مزدوج وهو حتلية املياه، باإلضافة إىل 
إنتاج الكهرباء، وبالفعل يف عام 2019 تم تشغيل أول حمطة 
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نووية )حمطة أكاديميك لومونوسوف العائمة للطاقة النووية عيل ساحل القطب الشميل يف روسيا( والتي تستخدم لتحلية مياه 

البحر، وتنتج ما يصل إىل حوايل 240 ألف مرت مكعب من مياه الرشب العذبة يومًيا. 
2 - إنتاج اهليدروجني

نتيجة الستخدام الوقود األحفوري باتت احلاجة  انبعاث ثاين أكسيد الكربون يف اهلواء  البيئي ونسبة  التلوث  مع زيادة نسبة 
ُملحة إىل االنتقال من االعتمد عىل استخدام الوقود األحفوري كمصدر للطاقة إىل مصادر طاقة أخرى خالية من االنبعاثات 
امللوثة للهواء، لتجنب حدوث أسوأ أزمة مناخية قد يشهدها العامل يف عرص ما بعد الصناعة، من احللول الواعدة يف هذا الشأن 

هو استخدام اهليدروجني كمصدر للطاقة. 
ويعترب اهليدروجني من العنارص الكيميائية املوجودة بوفرة عىل الرغم من ذلك يندر وجوده منفرًدا؛ حيث يتم إنتاجه باستخدام 
الطاقة الناجتة من التفاعالت النووية عن طريق تقسيم جزيئات املاء ، والذي ُيعد مصدًرا للطاقة النظيفة، والتي حتقق اهلدف 

من خفض االنبعاثات الكربونية.
وقد زاد الطلب عىل اهليدروجني يف اآلونة األخرية؛ حيث يتم استخدامه يف العمليات الصناعية من إنتاج الوقود والبرتوكيمويات، 

وتصنيع أشباه املوصالت، وتشغيل املركبات الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود كم هو موضح )شكل4(.

شكل رقم )4(  
معدل  االعتماد على  غاز الهيدروجين خالل الفترة الزمنية )2020-1950(

Source: https://dieselnet.com/tech/fuel_hydrogen.php

 من جممل ما سبق، يمكن القول إن طموح احلكومة املرصية لبناء بنية حتتية صناعية تنافسية سيساعد يف دفع الربنامج النووي إىل 
األمام لضمن استقرار املرشوعات االقتصادية. كم أن نجاح أول حمطة طاقة نووية سيتم بناؤها يف مرص هو املفتاح لبدء برنامج 

.طموح لبناء املزيد من حمطات الطاقة النووية يف مرص لضمن أن كمية الطاقة املولدة أكرب من ذروة الطلب يف مرص مستقباًل.
إىل  إضافة  للدولة،  االقتصادي  النمو  حيفز  القدرة  عالية  النووية  املرشوعات  تنفيذ  أن  إىل  الدراسات  من  العديد  تشري  كم 
االستثمرات يف تطوير البنية التحتية بم يسهم يف تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات املحلية وحركة النقل، 
التقنية  التخصصات  يف  جديدة  تعليمية  برامج  تطوير  وحتفيز  العمل،  املرشوعات عىل سوق  لتلك  اإلجيايب  التأثري  فضاًل عن 
إن  حيث  الدولة؛  يف  االستثمر  مناخ  حتسني  يف  ذلك  يسهم  ثم  ومن  عالية.  كفاءة  ذات  مؤهلة  برشية  كوادر  إلعداد  املطلوبة 
قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة وأن التنفيذ الناجح ملرشوعات حمطات القوى النووية من شأنه أن حيسن 
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املركز االئتمين للدولة، وهو ما ينعكس إجيابًيا عىل مناخ االستثمر التجاري من الوجهة السياسية، باإلضافة أيًضا إىل أن السعر 

التنافيس للكهرباء املنتجة من املحطات النووية سوف يعود بالنفع املبارش عىل املشاريع التجارية القائمة.
وقد أكدت التطورات العاملية واإلقليمية يف اآلونة األخرية عىل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والتي جتلت يف احلرص عىل بناء 
املحطة النووية األوىل بمرص، وقد ظهر ذلك من خالل وجود سباق غري معلن بني دول الرشق األوسط، وأفريقيا المتالك 
التكنولوجيا احلديثة لالستخدامات السلمية للطاقة النووية، وانتهاز فرصة حتقيق السبق والريادة للكوادر البرشية املرصية يف 
هذا املجال، واملسامهة مستقباًل يف نقل هذه التكنولوجيا إىل دول الرشق األوسط وأفريقيا، وبذلك تصبح مرص حمطة مهمة، 

وبوابة عبور النتقال التكنولوجيا بني الدول.
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ســــــوق الـــطـــاقـــة 
المتجددة في مصر .. 

التحوالت واآلفاق 

 د.  محمد مصطفى اخلياط

الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

يف العمل املناخي بدايتان، األوىل عام 1992 من مدينة ريو دي جانريو 
توليه  وقت  طلبة،  كامل  مصطفى  الدكتور  باقتدار  أدارها  الربازيلية، 
منصب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، أسفرت عن ثالث 
املتحدة  األمم  اتفاقية  مناهج عمل، وهي؛  إىل  دولية حتولت  اتفاقيات 
للتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية 
ومؤمتر   ،2015 عام  باريس  من  والثانية  املناخ.  لتغري  املتحدة  األمم 
مؤمترات  سلسلة  عنها  انبثقت  حيث   والعرشون؛  احلادي  األطراف 
الذي   27 1995، وآخرها كوب  عام  برلني  أوهلا يف  األطراف، عقد 

انعقد يف رشم الشيخ، خالل الفرتة )6 - 18 نوفمرب(2022.
وعىل الرغم من تبني مؤمتر باريس قرار أال تتجاوز درجة حرارة كوكب 
األرض 1.5 درجة مئوية، وبحد أقىص درجتني، والتشديد عىل رضورة 
حشد مائة مليار دوالر سنوًيا ملساعدة الدول النامية عىل مواجهة تبعات 
تغري املناخ، إال إن التفاعل العاملي مازال حمدوًدا إزاء هذه التعهدات، 

وحتولت االتفاقية يف نظر البعض إىل حرب عىل ورق.
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لذلك فإن تضمني الدعوة للتمويل عصا املسئولية التارخيية، 
وجزرة العوائد املستقبلية جيعل الدعوة أكثر توازًنا، مع التأكيد 
عىل أنه ال بديل عن العمل املشرتك. من هذه الزاوية، ُصنف 
نجاح السياسة املرصية يف إدراج بند اخلسائر واألرضار ضمن 
طاولة  عىل  حضوره  يعني  ألنه  مميًزا؛  نجاًحا  القمة  قرارات 
هذه  حتاول  سبق  ما  سياق  يف  القادمة.  القمم  يف  املفاوضات 
الطاقة  التي طرأت عىل سوق  التحوالت  أبرز  املقالة مناقشة 

املتجددة يف مرص، وآفاقها املستقبلية. 

أواًل: أزمة كونية
الوقود  عىل  االعتمد  خفض  برامج  تنفيذ  يف  التأخر  تسبب 
املزيد  الطاقة يف  األحفوري، وكذلك حتسني كفاءة استخدام 
أعباًء  إضافة  عن  فضاًل  األرض،  كوكب  صحة  اعتالل  من 
االقتصاد  تباطؤ  منها  زاد  العالج،  فاتورة  عىل  إضافية  مادية 
العاملي تأثًرا بجائحة كورونا، ثم احلرب الروسية األوكرانية، 
العمالت  وهتاوي  اإلمداد،  سالسل  توتر  من  صاحبها  وما 
ملستويات  التضخم  مؤرش  وارتفاع  األخرى،  تلو  واحدة 
املرشوعات،  ُكلفة  عىل  التدمريية  آثاره  ارتدت  مسبوقة  غري 

وارتفاع مستويات التضخم إىل مستويات قياسية.
وعىل  الدفيئة،  للغازات  املفرطة  االنبعاثات  تسببت  وقد 
والنيرتوجني  الكربيت  وأكاسيد  الكربون  أكسيد  ثاين  رأسها 
درجة   0.89 لنحو  األرض  حرارة  درجة  متوسط  ارتفاع  يف 
العرشين،  القرن  يف  بنظريهتا  مقارنة   2022 أكتوبر  يف  مئوية 

بحسب موقع بلومربج. 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  درستها  عدة  بدائل  ضمن 
 »Global عنوان  حتت  تقرير  يف  وقدمتها   ،)IRENA(
 ،Energy Transformation : A Roadmap to 2050«
احلايل  الطاقة  استهالك  نموذج  يف  االستمرار  أن  إىل  انتهت 
ما  إىل  األرض  كوكب  احرتار  درجة  بمتوسط  يصل  سوف 
أكسيد  ثاين  انبعاثات  بإمجايل  مئوية،  درجة   3.0 و   2.6 بني 
الكربون 1230 جيجا طن بحلول عام 2050، يف حني يقل 
املتوسط إىل ما دون درجتني مئويتني حال اعتمد خارطة طريق 
لزيادة االعتمد عىل مصادر الطاقة املتجددة، واختاذ إجراءات 
حادة خلفض البصمة الكربونية وكهربة)1( القطاعات املختلفة 
مع زيادة االعتمد عىل النظم الذكية إىل 760 جيجا طن عام 
2050، بمتوسط 9.7 جيجا طن سنوًيا. فضاًل عن أن الرغبة 
يف عدم جتاوز 1.5 درجة مئوية يعني خفض االنبعاثات إىل 

مثال:  الكهربائية،  الطاقة  على  االعتماد  زيادة  بها،  يقصد   -1
السيارات الكهربائية بداًل من تلك التي تعمل بالجازولين أو السوالر.

مستوى قيايس يرتاوح ما بني 300 - 450 جيجا طن بحلول 
عام 2050. 

يف  الكهربائية  الطاقة  مشاركة  مضاعفة  إن  القول  ويمكن 
مشاركة  وصول  وكذلك  املختلفة،  االستهالك  قطاعات 
الكهرباء)2(،  إنتاج  منظومة  من   %  85 إىل  املتجددة  الطاقة 
من   %  90 بنسبة  تساعد  أن  يمكن  الطاقة،  كفاءة  برامج  مع 
إجراءات التخفيف، وعدم جتاوز متوسط االحرتار حاجز 2 

درجة مئوية.
حتوالت عدة يمكن أن تسهم يف حتقيق حلم التنمية املستدامة 
الدول  تأخر  التي تواجهها، جراء  التحديات  يتحتم مواجهة 
وسطرهتا  قمة،  بعد  قمة  أعلنتها  بتعهدات  الوفاء  املتقدمة 

معاهدة بعد أخرى.

ثانًيا: الطاقة املتجددة في مصر
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  الطاقة  أسواق  اتسمت 
بديناميكيتها العالية، ويعد هذا من ناحية أمًرا إجيابًيا يعكس 
حيوية القطاع ونمو االستثمرات، ومن ناحية أخرى يشري إىل 
أمهية التفاعل الرسيع من جانب املطورين والدول باعتمد أطر 
وآليات متويل ختفض من  السوق،  مع  تتفاعل  مرنة  ترشيعية 

كلفة تطوير املرشوعات. 
 2022 مايو  من  عرش  التاسع  يف  مرص  أطلقت  وقد 
 ،»2050 مرص  يف  املناخ  لتغري  الوطنية  »االسرتاتيجية 
وتعظيم  البيئة،  عىل  للحفاظ  املتنوعة  جهودها  ضمن  وذلك 
من  األول  اهلدف  حتت  ويندرج  الطبيعية.  مواردها  قيمة 
االنبعاثات  منخفض  اقتصادي  نمو  »حتقيق  االسرتاتيجية؛ 
يف خمتلف القطاعات«،  أربعة أهداف فرعية يتصدرها »حتول 
الطاقة  مصادر  مجيع  حصة  زيادة  طريق  عن  الطاقة  جمال 
املتجددة والبديلة يف مزيج الطاقة«، عالوة عىل ثالثة أهداف 
وخفض  الطاقة،  كفاءة  إجراءات  من  تعظم  أخرى  فرعية 

انبعاثات الوقود.
يف ذات السياق، ينص اهلدف اخلامس من رؤية مرص 2030 
خالل  من  معًا  والبيئة  التنمية  عىل  احلفاظ  إىل  »نسعى  عىل 
االستخدام الرشيد للموارد بم حيفظ حقوق األجيال القادمة 
اآلثار  بمواجهة  ذلك  ويتحقق  وكفاية  أمًنا  أكثر  مستقبل  يف 
املرتتبة عىل التغريات املناخية وتعزيز قدرة األنظمة البيئية عىل 

عالية  مرونة  بدرجة  الكهرباء  نقل  شبكات  تمتع  ذلك  يتطلب   -2
تمكنها من التعامل مع الطبيعة المتغيرة للمصادر المتجددة، مع دمج 

نظم التخزين بالشبكة أيًضا. 
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الطبيعية  والكوارث  املخاطر  مواجهة  عىل  والقدرة  التكيف 
وزيادة االعتمد عىل الطاقة املتجددة، وتبني أنمط االستهالك 

واإلنتاج املستدامة«.

والتي  املتجددة،  الطاقات  مشاركة  بزيادة  املصادر  وتنوعت 
احلمل  من   % 18 قرابة  متثل  ميجاوات،  جتاوزت ستة آالف 
بخفض  البيئي  البعد  عىل  إجيابًيا  انعكست  للشبكة،  األقىص 
البصمة الكربونية لتحتل مرص املركز السادس والسبعني عىل 

مؤرش حتول الطاقة العاملي.

وأقر  سبق  كان  للطاقة  األعىل  املجلس  أن  بالذكر،  اجلدير 
 %  20 إىل  تصل  املتجددة  املصادر  ملشاركة  مستقبلية  أهداًفا 
مشاركة  عىل  تعتمد   ،2035 عام   % و42   ،2022 عام 
يف  االستثمر  باب  فتح  ثم  ومن  التنفيذ،  يف  اخلاص  القطاع 

هذا املجال.

القدرات  من  األكرب  النصيب  عىل  املائية  الطاقة  وتستحوذ 
50 %، فيم تتقاسم كل من  املتجددة املركبة؛ حيث تصل إىل 
ارتفاع  بعد  الباقية،  النسبة  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقتي 
مبارشة  ترمجة  يف  املاضية،  سنوات  اخلمس  خالل  مشاركتهم 
ذات  الوزراء  جملس  وقرارات   ،2014 لسنة   203 لقانون 

الصلة. 

 ،2014 لسنة   203 رقم  القانون  إىل   التنويه  املهم  ومن 
والذي نظم العالقة بني الدولة واجلهات ذات الصلة بالطاقة 
املتجددة، مع الرتكيز عىل دور القطاع اخلاص. إذ حدد آليات 
االستثمر والتي تتضمن، إنشاء حمطات طاقة متجددة سواء من 
Feed-in-Tariff, (FiT)، والتي  التغذية،  آلية تعريفة  خالل 
كهربائية  طاقة  رشاء  يف  رغبتها  عن  الدولة،  بموجبها  تعلن 
تنفيذ  خالله  من  تم  سلًفا،  حمددة  بأسعار  متجدد  مصدر  من 
 ،Benban Solar Complex جممع بنبان للطاقة الشمسية 
أسوان  من  جيعل  ما  وهو  م.و.،   1465 أسوان،  بمحافظة 
الطاقة  مرشوعات  أيًضا  باحتضاهنا  املتجددة  للطاقة  عاصمة 

املائية؛ السد العايل، وخزان أسوان 1 ، 2.   

 Build, Own, والتشغيل،  والتملك  البناء  آلية  أيًضا،  هناك 
اآللية  هذه  تناسب  حيث   ،and Operate, (BOO)
متيزها  ثم  ومن  لالستثمر،  األعىل  اجلاذبية  ذات  األسواق 
للعمل  املستثمرين  رغبة   ومع  املخاطر.  مستوى  بانخفاض 
خليج  جممع  تطوير  اآللية  هذه  خالل  من  جيري  بمرص، 
بإمجايل  األمحر،  البحر  ساحل  عىل  الرياح،  لطاقة  السويس 

قدرات تفوق 3000 م.و.

أجنبية  استثمرات  من  ضخه  تم  ما  أن  بالذكر،  اجلدير  من 
يف   Foreign Direct Investments (FDI) مبارشة 
متويل  مؤسسات  قدمته  بمرص،  املتجددة  الطاقة  مرشوعات 
متكاملة؛  جذب  عنارص  املرصي  السوق  يف  وجدت  دولية 
فضاًل  متناٍم،  سوق  قوية،  حتتية  بنية  استقرار،  سياسية،  إرادة 
انعكس  مما  التطوير،  مراحل  لكافة  عاملة  أيدي  توافر  عن 
إجيابًيا عىل واجهة االستثمر يف مرص عامة، والطاقة املتجددة 

خاصة.

أضف إىل ذلك، مرشوعات هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة، 
بقدرات أكثر من 1250 ميجاوات من طاقتي الرياح والطاقة 
مرص،  يف  تقنياهتا  لتوطني  الطريق  مهدت  والتى  الشمسية، 
املرشوعات،  لتطوير  املتعددة  املراحل  يف  اخلربات  وصقل 

وتأسيس سوق جاذب مرن.  

وتتوجًيا للجهود املميزة التي اختذهتا الدولة، حاز جممع بنبان 
للطاقة الشمسية عىل ثالث جوائز عاملية، أوهلا، أفضل مرشوع 
شميس يف أفريقيا Best Solar Deal In Africa  عام 2017 
عام  طاقة  مرشوع  أفضل  ثانيها،    ،IJ Global Award من 
2018 من البنك الدويل، وثالثها،  جائزة التميز احلكومي من 
دولة اإلمارات العربية عام 2020. أيًضا، حاز أول مرشوع 
أفضل  جائزة  والتشغيل،  والتملك،  البناء،  بنظام  رياح  طاقة 
 MENA Power مرشوع يف الرشق األوسط وشمل أفريقيا

Deal، من IJ Global Award، عام 2017. 

ثالًثا: حتوالت سوق الطاقة املتجددة
الطاقة  إنتاج  بغرض  املتجددة  الطاقة  مرشوعات  متثل 
النسبة  للكهرباء  القومية  الشبكة  عىل  وضخها  الكهربائية 
الطاقة  ملصادر  العاملية  احلالة  لتقرير  )وفًقا  عاملًيا  األعىل 
املتجددة 2022(؛ حيث تبلغ  89 %، ويقترص مشاركتها يف 
تطبيقات التدفئة والتربيد عىل 11 %. ختتلط الكهرباء املنتجة 
إىل  النقل  كابالت  يف  وحرارية-  املصادر-متجددة  كافة  من 
حيث مواقع االستهالك؛ سكني، صناعي، زراعي، سياحي، 

.. وغريها. 

بأهنا  الكهربائية  الشبكة  تشبيه  يمكن  التوضيح  وللمزيد من 
 ،22 املمتد من حدود مرص اجلنوبية، خط عرض  النيل  هنر 
ذلك  وأن   ،32 عرض  خط  املتوسط،  البحر  يف  مصبه  إىل 
نقاط  فيه من  كلها  مياهه من روافد عدة تصب  يتلقى  النهر 
خمتلفة، فتختلط ببعضها البعض وجتري يف مسار واحد، عىل 
والفنادق  واملصانع  املنازل  اجلانبني  عىل  متوزعة  التوازي 
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وحداهتا  من  وحدة  كل  بني  يصل  الزراعية،  واألرايض 
وختتلف  املستخدم،  إىل  النهر  من  املاء  حتمل  قناة  النيل  وهنر 
َكرُبَت  إذا  القناة بحسب احتياجات املستهلكني، تكرُب  أبعاد 
هكذا  بسيطة.  احتياجاهتم  كانت  إذا  وتصغر  احتياجاهتم، 
هي الشبكة الكهربائية ال فرق بني إليكرتون أخرض ُأنتج من 
حمطة شمسية أو توربينة رياح أو مسقط مائي، وال إليكرتون 
املازوت  أو  الغاز  تستخدم  حرارية  حمطة  من  ُأنتج  أسود 
املتجددة  الطاقة  أسعار  انخفاض  أدى   وقد  الفحم.  وربم 
إىل  املرشوعات،  من  العديد  تنافسية  ترفع  أداة  إىل  وحتوهلا 
الوقت  يف  تكلفتها  بارتفاع  تتسم  منتجات  يف  التفكري  إعادة 
الكهربائية،  والسيارات  األخرض،  اهليدروجني  مثل  الراهن 
انخفاض  من  تستفيد  جديدة  آليات  يف  التفكري  وكذلك 
املتجددة  الطاقة  مرشوعات  من  املنتجة  الكهرباء  كلفة 
يعرف  ما  حتت  أخرى،  منتجات  تنافسية  مستوى  لرفع 
إنشاء  بمعنى   ،Captive Projects احلرصية  باملرشوعات 
مع  مبارشة  ربطه  يتم  حمدد،  لغرض  متجددة  طاقة  حمطات 
االهتمم  جاء  هنا  من  بالكهرباء.  إمداده  املستهدف  املرشوع 
يكون  أن  املتوقع  األخرض،  اهليدروجني  إلنتاج  هبا  املتزايد 
من  خُيفض  متجدد  مصدر  عىل  فاعتمده  املستقبل،  وقود 

تنافسيته.  إنتاجه، وبالتايل  تكلفة 
زالت  ما  العاملية  اهليدروجني  أسواق  أن  من  الرغم  وعىل 
عدم  من  حالًيا  العامل  يواجهه  ما  أن  إال  طريقها،  تتحسس 
وتأثر  البرتول،  وكذلك  الطبيعي  الغاز  إمدادات  استقرار 
يدفع  الفنية،  بالنواحي  تأثرمها  من  أكثر  بالسياسة  أسواقهم 
العامل حالًيا للتخطيط نحو استخدام اهليدروجني يف املستقبل 
األمونيا  اإلنتاج؛  لوازم  ضمن  استخدامه  أو  بديل،  كوقود 
الدول  عىل  العاملية  االستثمرات  تتكالب  هنا  من  اخلرضاء. 
والرياح،  الشمس  من  الطبيعية  املصادر  من  بمواردها  الغنية 
توقيع  املاضية  القليلة  الشهور  خالل  مرص  استطاعت  وقد 
يعمل  بعضها  عاملية،  مؤسسات  مع  تفاهم  مذكرات  عدة 
إنتاج  يف  يعمل  اآلخر   والبعض  البحري،  النقل  جمال  يف 
بغرض  الصناعي؛  القطاع  إىل  باإلضافة  الكهربائية،  الطاقة 
يف  األخرض  اهليدروجني  إنتاج  مرشوعات  إنشاء  دراسة 
مما  العاملية،  األسواق  إىل  تصديره  بغرض  إما  وذلك  مرص، 
املوانئ  يف  السفن  تزويد  أو  الصعبة،  للعملة  مصدًرا  جيعله 
املركبة  القدرات  تراوحت  وقد  منه.  باحتياجاهتا  املرصية 
آالف  ستة  بني  ما  املرشوعات  هذه  لتشغيل  إنشاؤها  املزمع 
ميجاوات يف املرحلة األوىل، وترتفع إىل أكثر من عرشين ألف 
ميجاوات، باستثمرات ترتاوح بني سبعة مليارات دوالر إىل 

أكثر من عرشين مليار دوالر، وذلك خالل السنوات اخلمس 
العاملية  العديد من الرشكات  القادمة. أضف إىل ذلك، رغبة 
األخرى إبرام اتفاقيات مع مرص يف ذات املجال، مما جيعل من 

مرص قبلة لتلك االستثمرات. 
ومع متتع مرص بنحو ثالثة آالف كيلو مرت من الشواطئ عىل 
كل من البحر األبيض املتوسط شماًل، والبحر األمحر رشًقا، 
يظهر إمكانية استخدام الطاقة املتجددة ألغراض حتلية املياه، 
والتي  الرشب،  مياه  عىل  املتنامي  الطلب  من  جانب  وسد 
وثمنني  مخسة  حواىل  منها  السنوية  مرص  احتياجات  تتجاوز 
مليار مرت مكعب، بينم ال تزيد حصتها من هنر النيل عن مخسة 
عدد  ارتفع  كلم  بأنه  العلم  مع  مكعب.  مرت  مليار  ومخسني 

السكان، سوف يرتفع الطلب عىل املياه املحالة.
الطاقة  نقل  شبكات  مد  شك-  -بال  ذلك  يتطلب  وسوف 
شبكات  مستوى   عىل  سواء  املختلفة،  املواقع  إىل  الكهربائية 
التغذية  لتحقيق  الكهرباء،  لنقل  القومية  الشبكة  أو  التوزيع 
ما جتاوزت األطوال  بعد  املرشوعات، وذلك  لتلك  املطلوبة 
 %  100 من  أكثر  حالًيا  الكهرباء  شبكات  خلطوط  الكلية 

مقارنة بعام 2014. 
والتطوير يف  البحث  أعمل  أن تسهم  املنتظر  بات من  ختاًما، 
الطاقة،  ختزين  تقنيات  وخاصة  املتجددة،  الطاقة  جماالت 
املتجددة،  الطاقة  مرشوعات  يف  االستثمر  جاذبية  رفع  يف 
مظاهر،  أربعة  وهناك  عليها،  االعتمد  معدالت  معها  لريتفع 
ومؤرشات بشأن تطورات أسواق الطاقة املتجددة، وآفاقها: 
العامل  قادة  أكد  حيث  العاملية،  السياسية  التعهدات  أوهلا، 
خالل مؤمتر األطراف السابع والعرشين برشم الشيخ )كوب 
27( عىل أمهية العمل املشرتك للحد من ارتفاع درجة حرارة 
كوكب األرض حتت درجتني مئويتني، بحسب ما تم االتفاق 
عليه يف اتفاق باريس 2015. ويف ذات السياق، أعلنت دول 
عدة عن أهدافها للوصول للحياد الكربوين، وأخرى أعلنت 
عن أهداف  للطاقة املتجددة، وحتسني كفاءة استخدام الطاقة، 

مع خفض تدرجيي لالعتمد عىل الوقود األحفوري. 
الطاقة  أسواق  حتولت  حيث  املرشوعات،  قدرات  ثانيها، 
مئات  بضع  تبلغ  بقدرات  مرشوعات  طرح  من  املتجددة 
ال  نوعية  نقلة  ُتعد  وتلك  جيجاوات)3(.  عدة  إىل  ميجاوات 
يقترص مردودها عىل احلصول عىل أسعار أكثر تنافسية نتيجة 
أيًضا الضغط  Economy of Scale، بل  الكيل،  لالقتصاد 

3-  يكفي واحد ميجاوات إلنارة 20 ألف منزل، ويساوي كل واحد 
جيجاوات ألف ميجاوات
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الرياح  توربينات  مكونات  من  العاملي  اإلنتاج  حجم  لرفع 
لذلك  املناسب  التمويل  حشد  ورضورة  الشمسية،  واخلاليا 
من عدة مصادر، إذ يصعب تدبريه من مؤسسة مالية واحدة، 
فضاًل عن إمكانية الربط بني تنفيذ هذه املرشوعات يف بلد ما 
مع توطني صناعة بعض مكوناهتا، مما يسهم يف نقل املعرفة، 

وزيادة فرص العمل. 
الطاقة  دخول  فبعد  املتجددة،  الطاقة  سوق  هيكلية  ثالثها، 
مرشوعات  يف  املستقبلية  لالستثمرات  كمحفز  املتجددة 
والسيارات  املياه،  وحتلية  ومشتقاته،  األخرض  اهليدروجني 
عىل  لتعتمد  السوق  هيكلية  تغري  ينتظر  وغريها،  الكهربائية، 
إنشاء  بمعنى  Captive Projects؛  املقيدة،  املرشوعات 
لضخ  وليس  بعينه،  غرض  لتغذية  متجددة  طاقة  مرشوع 

الكهرباء املنتجة يف الشبكة الكهربائية عىل اإلطالق. 
تقديم   خالل  من  رياديني،  مستثمرين  وجود  أمهية  رابعها، 
نمذج عمل مبتكرة تتسم بانخفاض مستوى خماطرها ومنطقية 

االستثمر  بني  احلافة  عىل  يعملون  مستثمرين  مكاسبها، 
الناضج وذلك املجازف، Venture Capital. وربم كان يف 
تقدير حجم  القادر عىل  املحيل  املستثمر  هبا  يتمتع  ميزة  ذلك 
يعرف  ال  سوق  من  املتوجس  األجنبي  نظريه  عن  املخاطر 

ثقافته وال تفاصيله الدقيقة. 

جانب،  من  والدولة  املستثمرون  بيد،  يًدا  العمل  وأخرًيا، 
واملستثمرون مع بعضهم البعض من جانب آخر. وتلك ثقافة 
 Partners،تستدعي التحول من التنافسية املطلقة إىل الرشاكة
not Competitors، يف سبيل حتقيق نجاح مجاعي. ومن ثم 

بعد  يوًما  موجاته  وتتواىل  يتواصل  وزخم  عدة  هناك رسائل 
يوم وترتدد آثارها يف فضاءات أسواق الطاقة العاملية، سوف 
الدويل،  االلتزام  ارتفاع مستويات  واقع  إىل  يساهم يف حتوهلا 

وتبني أهداف مستقبلية مرنة.
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األخضر  الهيدروجين 
طاقة واعدة

د. نعمة الله عبدالرحمن

رئيس قسم البيئة ومساعد رئيس تحرير األهرام

 فرضت الظروف املناخية التي  متر هبا أجواء الكرة األرضية البحث 
مستدام،  وبشكل  النظيفة  الطاقة  عىل  للحصول  جديدة  سبل  عن 
لذلك اجتهت أنظار العامل لالعتامد عىل اهليدروجني كحامل للطاقة 
خرضاء  طاقة  بواسطة  عليه  احلصول  يعني  ما  وهو  اخلرضاء، 
امُلسببة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من  وتقلل  البيئة  عىل  حتافظ 
لظاهرة االحتباس احلراري، والتي ُيعترب الوقود األحفوري املتهم 
باهتامم  األخرض  اهليدروجني  حيظي  لذلك  إحداثها؛  يف  الرئييس 
عاملي باعتباره خطوة مهمة نحو االقتصاد األخرض لتحقيق التنمية 
املستدامة.  التنمية  أهداف  مظلة  حتت  وذلك  البيئة،  عىل  واحلفاظ 
اهليدروجني  إلنتاج  البلدان  من  لكثري  يتزايد  اإلقبال  جعل  هذا 
كوسيلة إلزالة الكربون، والوصول إىل هدف صفر كربون؛ حيث 
اجتهت االسرتاتيجيات الوطنية لتلك البلدان لتطوير تقنيات إنتاجه 
باعتباره مصدًرا للوقود اخلايل من االنبعاثات، ويلقي اهليدروجني 
حمل اهتامم اخلرباء واملتخصصني يف جمال الطاقة والكهرباء باعتباره 
منها،  ينتج  التى  الطاقة  مصدر  نوعية  وفق  وذلك  للطاقة،  حامل 
بالرمادي،  إليه  ُيشار  األحفورى  الوقود  من  املنتج  فاهليدروجني 
أزرق،  يعترب  منه  الكربون  أكسيد  ثانى  فصل  تم  إذا  أنه  حني  عىل 
أما اهليدروجني املنتج من فصل املياه باستخدام طاقة متجددة مثل 
الساخنة  األرضية  املياه  خزانات  أو  النووية  أو  والرياح  الشمس 

يطلق عليه اهليدروجني األخرض.
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أن  إىل  العاملي  اهليدروجني  جملس  أشار   2021 عام  ويف 
اخلرضاء  األمونيا  إلنتاج  األخرض  اهليدروجني  استخدام 
األمونيا  تكلفة  سيجعل  األسمدة(  إلنتاج  الرئييس  )املكون 
وذلك  تقليدًيا،  املنتجة  األمونيا  من  تنافسية  أعىل  اخلرضاء 
قيمة  اهليدروجني  إلنتاج  جيعل  وهذا   ،2030 عام  بحلول 
مضافة تزيد من أمهيته االقتصادية والصناعية وأيضًا الزراعية 

وسوق العمل.
لربنامج  التابع  كوبنهاجن  ىف  املناخ  مركز  أن  نجد  لذلك 
األخرض؛  اهليدروجني  بتقنيات  اهتم  للبيئة  املتحدة  األمم 
عىل  أبحاثه  كل  ركزت  الطاقة  لكفاءة  مركز  أنشأ  حيث 
عىل  الطاقة  كفاءة  وبرامج  سياسات  استيعاب  ترسيع 
اخلارجية  وزارة  بني  اتفاقية  وفق  وذلك  العاملي،  املستوى 
حصيلة  لديه  وهو  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدانمركية 
بشأن  املهتمة  والدراسات  البحوث  من  عام   30 من  أكثر 
الباحثني  من  فرق  ولديه  املستدامة  والتنمية  والطاقة  املناخ 
وخلق  التكنولوجيا،  لنرش  الطاقة  كفاءة  جمال  يف  واملهتمني 

مطورين لتلك الطاقة الواعدة.
إلنتاج  واعدة  بسوق  حتظي  التي  الدول  من  مرص  وُتعد 
اهليدروجني األخرض، ويتضح ذلك من خالل بروتوكوالت 
املرصية  احلكومة  أبرمتها  التي  التفاهم  واتفاقيات  التعاون 
)كوب  الشيخ  برشم  األخري  املناخ  مؤمتر  فعاليات  ضمن 
27(، وذلك تأكيدًا عىل حرصها يف امُليض ُقدًما  نحو حتقيق 
ونوعية  املواطنني  معيشة  ورفع مستوى  األخرض،  االقتصاد 
احلياة لدهيم كأحد طرق مواجهة تأثريات التغريات املناخية 
باستخدام  والتكيف  التخفيف،  مرشوعات  خالل  من 
وهذا  األخرض.  اهليدروجني  إلنتاج  املتجددة  الطاقات 
اهليدروجني  السرتاتيجية  مرص  بإعداد  يتضح  االهتمم 
صناعة  توطني  خطوات  حتقيق  يتم  بصددها  والتي   ،2035
أمهها؛  من  متعددة  آليات  وفق  األخرض،  اهليدروجني 
إنتاجه  يتم  وأن  املحالة،  البحر  مياه  عىل  إنتاجه  يف  االعتمد 
تسويقه  ويتم  للتصدير  يوجه  أيضًا  املتجددة،  الطاقات  من 

بواسطة خرباء مطورين استثمريني. 
تقييمية  نظرة  تلقي  املقالة من كوهنا  أمهية هذه  تأيت  هنا  ومن 
الدولية  التجارب  وأبرز  األخرض،  اهليدروجني  عىل  عاملية 
من  العديد  يف  كوقود  استخدامه  إمكانات  وحتديث  لتطوير 
األجهزة واملركبات عىل كافة أنمطها. ثم تناقش املقالة فرص 
توطني صناعة اهليدروجني األخرض يف مرص، وختتتم التحليل 

بتناول أبرز التحديات التي تواجه إنتاجه. 

أواًل: تنوع طرق إنتاج الهيدروجني
فهو  األرض،  وجه  عىل  عنرص  أبسط  اهليدروجني  ُيعد    
يتكون من بروتون واحد، وإلكرتون واحد فقط، وهو ناقل 
طاقة وليس مصدر طاقة ويمكن للهيدروجني ختزين وتوفري 
الطاقة القابلة لالستخدام لكنه ال يتواجد يف  الطبيعة بمفرده، 
لذا جيب إنتاجه من املركبات التي حتتوي عليه، ويمكن إنتاج 
اهليدروجني بطرق منخفضة الكربون من خالل تقسيم املياه 
مثل  املتجددة  الطاقة  ومصادر  النووية،  الطاقة  باستخدام 
األرضية  احلرارية  والطاقة  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة 
والطاقة الكهرومائية ومن الكتلة احليوية من خالل العمليات 
أو  الطبيعي   الغاز  مثل  األولية  املواد  دمج  ويتم  البيولوجية، 
معاجلة  تتم  حيث  ختليقي؛  غاز  إلنتاج  امُلسال  البرتول  غاز 
ويكون  واهليدروجني،  الكربون  أكسيد  أول  من  اخلليط  هذا 
إنتاج  يمكن  كم  الرمادي،  اهليدروجني  هو  النهائي  املنتج 
لبقايا  اجلزئية  األكسدة  خالل  من  الرمادي  اهليدروجني 
اهليدروجني  فإن  الكربون،  أكسيد  إزالة  عملية  ويف  املصفاة. 
الناتج يسمى اهليدروجني األزرق، أما األخرض فيتم احلصول 
عن  املاء  فصل  طريق  عن  أو  البخار  تشكيل  إعادة  من  عليه 

طريق التحليل الكهربائي. انظر الشكل رقم )1(.

شكل رقم )1( 
مدخالت ومخرجات التحليل الكهربائي للماء 

إلنتاج الهيدروجين وعدم وجود غازات االحتباس 
الحراري

  وُتستخدم عمليات االنقسام املبارش للمياه بالطاقة الشمسية أو 
عمليات التحلل الضوئي؛ حيث إن الطاقة الضوئية ُتستخدم 
لتقسيم املاء إىل هيدروجني وأكسجني وهذه العمليات توفر 
للميكروبات مثل  املستدام، كذلك يمكن  اهليدروجني  إنتاج 
خالل  من  اهليدروجني  إنتاج  الدقيقة  والطحالب  البكرتيا 
املواد  أو  الشمس  ضوء  باستخدام  البيولوجية  التفاعالت 
العضوية، لكن هذه التقنيات التكنولوجية مازالت يف مراحل 
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البحث والتطوير. كذلك يمكن إنتاج اهليدروجني عن طريق التغويز، ويقصد به التحويل إىل غاز، وهي  تقنية تشمل الكتلة 
احليوية، وهي عبارة عن مورد عضوي متجدد ينتج عن خملفات املحاصيل الزراعية مثل خملفات الذرة أو قش القمح، وخملفات 
الغابات أو املحاصيل املزروعة خصيصًا الستخدام الطاقة مثل أشجار الصفصاف، كذلك النفايات الصلبة البلدية العضوية 

ونفايات احليوانات.
والتغويز عملية يتم فيها حتويل املواد الكربونية العضوية عند درجات حرارة تصل إىل 700 درجة مئوية دون احرتاق مع إضافة 
كميات مدروسة من األكسجني أو البخار إىل أول أكسيد الكربون واهليدروجني؛ حيث يتفاعل أول أكسيد الكربون مع املاء 
ليكون ثاين  أكسيد الكربون وهيدروجني، ويف  مرحلة تفاعل  املاء والغاز يتفاعل أول أكسيد الكربون، والبخار باستخدام حُمفز 
إلنتاج ثاين  أكسيد الكربون، واملزيد من اهليدروجني، تليها خطوة ُتسمى »اإلمتزاز امُلتأرجح بالضغط«، وفيها تتم إزالة ثاين  

أكسيد الكربون والشوائب من تيار الغاز تاركًا اهليدروجني النقي.
 وتعترب مراحل ختزين اهليدروجني من أسباب رفع كفاءته كمصدر للطاقة؛ حيث يتم ختزينه بثالث طرق تتمثل يف  الضغط أو 
التربيد أو اهلجني. ويواجه اهليدروجني املضغوط بعض الصعوبات كأن تكون البنية التحتية ليست كافية، وال يمكن استخدام 
أنابيب الغاز الطبيعي، هذا بجانب قدرته عىل التبخر لذلك البد من التحكم يف تغريات درجات احلرارة أثناء نقل اهليدروجني 
املضغوط لتقليل اخلسائر. أيضًا يمكن ختزين اهليدروجني يف شكل مواد صلبة أو سائلة أو مواد سطحية، ويراعى عند ختزينه 
يف  صورته السائلة بتوفري عوامل األمان عند ختزينه يف كهوف امللح واملناجم القديمة؛ حيث إنه قد يتعرض يف  تلك األماكن 

للتلوث األمر الذي  حيتم تنقيته قبل استخدامه) انظر الشكل  رقم 2(.

 شكل رقم )2(
نقل الهيدروجين السائل المنتج وتخزينه في مناطق أخرى في الصين
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ثانًيا: حتركات عاملية نحو الهيدروجني األخضر

ترفع اإلمارات زيادة الطموح؛ حيث هتدف يف اسرتاتيجيتها 
للهيدروجني  العاملي   السوق  من   % 25 بنسبة  االحتقاظ  إىل 
منخفض الكربون بحلول عام 2030، كم أعلنت اليابان أهنا 
سوف تضخ 3.4 مليار دوالر من صندوق االبتكار األخرض 
لترسيع البحث والتطوير لتعزيز استخدام اهليدروجني خالل 

العرش سنوات املقبلة.

الدولية  بالوكالة  الطاقة  قطاع  حتويل  اسرتاتيجيات  وأشارت 
اخليارات  أحد  ُيعد  اهليدروجني  أن  إىل  املتجددة  للطاقة 
لتخزين الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة، وكوسيلة إلزالة 
الثقيلة. كم أن مبادرة األمم املتحدة  الكربون من الصناعات 
 Green Hydrogen( األخرض  اهليدروجني  تكلفة  خلفض 
عام  اهليدروجني  إنتاجيات  ملضاعفة  هتدف   )Catapult
2027؛ ففي أملانيا طورت رشكة "سيمنس" توربينات الرياح 
البحرية هبدف خلط اهليدروجني بم يساعد عىل زيادة إنتاجه 
بنسبة 10 % بحلول عام 2030 وبحيث يقفز إىل 300 مليار 
دوالر بحلول عام 2050، هلذا طورت سيمنس حمطة الوقود 
بحيث تكون صغرية احلجم وقابلة للنقل Fuel Box بجانب 
أهنا متنقلة وجمهزة بتقنية Linde Jonic Compressor وهي 
تقنية أثبتت كفاءهتا؛ حيث يمكن تعبئة صندوق الوقود بحوايل  
350 كيلوجرام من وقود اهليدروجني، وهو ما يكفي  حلوايل 
65 مركبة، وتعترب تقنية Fuel Box النظام املثايل؛ حيث حتتل 

حيز يف املساحة األرضية ال يتعدى 12 مرت مربع.

إنتاج اهليدروجني  وعىل اجلانب اآلسيوي فإن اهلند ُتركز عىل 
النظيف أو األخرض الستخدامه يف قطاعات التكرير وصناعة 
الصلب؛ حيث يمثل اهليدروجني األخرض يف  اهلند ما بني 5 % 
إىل 10 % من إمجاىل اهليدروجني املنتج من الوقود األحفوري، 
يف   الكربوين   احلياد  لتحقيق  اسرتاتيجية  اهلند  تضع  لذلك 
السكك احلديدية بحلول عام 2030 من خالل استخدامات 
خلفض  آماهلا  اهلند  وتعلق  الشمسية.  والطاقة  الرياح  طاقة 
عام  بحلول  الكربوين   احلياد  وتطبيق  الكربونية  االنبعاثات 
2050؛ حيث جتتذب اهلند أكثر من 11 مليار دوالر استثمرات 
أجنبية يف قطاع الطاقة النظيفة باعتبارها ثالث دولة عىل مستوى 
العامل مسببة النبعاثات غاز ثاين  أكسيد الكربون، وتسعى اهلند 
عىل  لدهيا  اهليدروجني  تصدير  مرشوعات  من   %  85 العتمد 

تكنولوجيا دمج األمونيا واهليدروجني معًا . 

ُتعد أكرب ُمستخدم للهيدروجني، فقد  التي  وبالنسبة للصني، 
الصني  أن   2020 عام   يف  بينغ"  جني  "يش  الرئيس  أعلن 
سوف تصل ذروة انبعاثاهتا بحلول عام 2030 وسوف تصل 
2060، وأن تدعيم حتقيقها ذلك يبدأ  للحياد الكربوين  عام 
من التحول إلنتاج اهليدروجني األخرض يف  مرشوعات تقام 
يف  منغوليا الداخلية وشينجيانج وسوف يكون أكرب مصنع يف  
العامل إلنتاج اهليدروجني األخرض لتقليل انبعاثات 500 ألف 
طن سنويًا من انبعاثات الكربون. ولدى الصني حملل كهربائي  
يصبح  أن  مستقبلًيا  له  املخطط  ومن  ميجاوات،   150 بقدرة 

260 ميجاوات يف  عام 2030 .

شكل رقم )3( 
توزيعات مشروعات إنتاج الهيدروجين فى العالم
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امللف املرصي - العدد  101 - يناير 2023
الطاقة  ُمبادرة  أن  نجد  األمريكية  املتحدة  الواليات  ويف  
األمريكية )DOE( وضعت  الطاقة  بوزارة  األرضية اخلاصة 
ملعاجلة  النظيفة  الطاقة  حلول  إلجياد  التقدم  لترسيع  خططها 
 2050 عام  بحلول  الكربون  انبعاثات  املناخ، وخفض  أزمة 
مع خلق وظائف جيدة األجر، وتنمية االقتصاد، عىل النحو 
الذي يمكنهم من مواجهة عقبات التكلفة العالية للهيدروجني 
من الطاقة املتجددة، والتي تصل إىل 5 دوالر لكل كيلو جرام 
ميزانية  من  دوالر  مليون   400 أمريكا  وضعت  وقد  واحد. 
2022 لتحقيق أهداف تتمشى مع خطة برنامج  العام املايل  
95 % من اهليدروجني املنتج يف   اهليدروجني، مع العلم بأن  
 )CH4( أمريكا من الغاز الطبيعي، باعتباره حيتوي  عىل امليثان
بالعمليات  اهليدروجني  إلنتاج  استخدامه  يمكن  الذي  
األكسدة  خالل  من  وامليثان  البخار  تشكيل  بإعادة  احلرارية 
اجلزئية، ومن املناطق األخرى التي  قد تصبح مصدًرا رئيسًيا 

للهيدروجني األخرض دول اخلليج وأسرتاليا.  
الطاقة  وزارة  باحثي   نجاح  إىل  اإلشارة  جيدر  ومؤخرًا 
األمريكية الستخدام اهليدروجني يف  تقنية االندماج النووي  
وصفته  والذي   النظيفة،  الطاقة  من  هائلة  كميات  إلنتاج 
جماالت  يف   تطور  إحداث  شأنه  من  كبري  علمي   باخرتاق 
من  التقنية  وتلك  النظيفة،  الطاقة  ومستقبل  الوطني،  الدفاع 
االندماج يتم فيها اجلمع بني ذرتني من اهليدروجني اخلفيف 
بدورها كميات  ُتطلق  والتي   اهلليوم،  أثقل من  ذرة  لتكوين 
كبرية من الطاقة. تلك العملية ُتشبه ما حيُدث داخل النجوم 
حرارة  لدرجات  اهليدروجني  تسخني  يتم  حيث  والشمس؛ 
ليفرمور  لورانس  خمترب  يف   خُمصصة  أجهزة  داخل  قصوى 
موجه  ليزر  جهاز   192 الباحثون  استخدم  وقد   الوطني، 
اسم  املعمل  علمء  وأطلق  باهليدروجني،  مملوءة  أسطوانة  إىل 
تضمنت  التي   العملية  تلك  عىل  الذايت"  احلبس  "اندماج 
 2 بعرض  بالستيكية  كبسولة  إىل  القوية  الليزر  أشعة  توجيه 
الكبسولة  انفجرت  وعندما  باهليدروجني،  ممتلئة  مرت  مليل  
نتج عن ذلك ُدفعة هائلة من الطاقة واعترب علمء املخترب أهنا 
من  األرض  حلمية  األحفوري   للوقود  البديلة  للطاقة  حلم 
اآلثار الناجتة عن التغريات املناخية واالحتباس احلراري  التي  
الرشكات  أفردت  وقد   . األحفوري  الوقود  احرتاق  ُيسببها 
اخلاصة مليارات الدوالرات إلنجاح تلك التجربة، وعملية 
إليه  أشارت  طاقة  مصدر  إىل  اهليدروجيني  االندماج  حتويل 
جلنة الطاقة الذرية الفرنسية؛ حيث أوضحت أنه قد يستغرق 
ما بني 20 إىل 30 عام، حتى ُيمكن االعتمد عليه كطاقة نظيفة 

قليلة التكاليف.

وعىل اجلانب اآلخر، ويف  نطاق السباق العلمي  بني أمريكا 
والصني فقد سبق وسجلت األخرية رقم قيايس  يف  تسخني 
من  مرات  مخس  أسخن  حرارة  لدرجة  البالزما  من  حلقة 
حسب  عىل  وهي   دقيقة،   17 ملدة  وظلت  الشمس  حرارة 
املادة إىل ضوء وحرارة  الصني خطوة نحو حتويل  اعتربته  ما 
أو  دفيئة  غازات  إنتاج  دون  الطاقة  من  هائلة  كميات  وإنتاج 
"الشمس  بـ  العملية  تلك  عىل  أطلقت  وقد  ُمشعة  نفايات 
االصطناعية"، وهي  تعتمد عىل احتاد 4 ذرات من اهليدروجني 
لتشكيل ذرة هيليوم واحدة بتسخني  اهليدروجني باستخدام 
الليزر لتبدأ عمليات االندماج، وقد أشار الباحثني إىل أن هذا 
النجاح جيعل اهليدروجني املأخوذ من لرت واحد من مياه البحر 
حيتوي  عىل مادة اندماج ُتعطي  طاقة تعادل طاقة 300 لرت من 

البنزين. 
وهناك تسابق وتوجه دويل نحو إنتاج اهليدروجني، وتطبيقه؛ 
طائرات  بتصميم  قامت  حيث   "إيرباص"؛  رشكة  فهناك 
أول  إطالق  خططها  يف   وضعت  وقد  باهليدروجني،  تعمل 
وسوف   ،2035 عام  األخرض  باهليدرروجني  تعمل  طائرة 
كذلك   ،2050 عام  بحلول  واسع  نطاق  عىل  إنتاجها  يتم 
صممت رشكة Linde 200 حمطة للتزود بوقود اهليدروجني 
للسيارات والرافعات؛ حيث يمكن للسيارة التزود يف  خالل 
 800 إىل  تصل  ملسافة  السري  للسيارة  يتيح  وهذا  دقائق،   5

كيلومرت.
بتقنية خاليا  بإنتاج أول حافلة تعمل  ومؤخرًا احتفلت اهلند 
وقود اهليدروجني، والتي  يمكن تشغيلها ملدى 450 كيلومرت 
يتصف  حيث  كيلوجرام؛   30 إىل  تصل  هيدروجينية  بطاقة 
ويصل  راكب،   32 حوايل  وتستوعب  مكيفة،  بأهنا  شكلها 

طول احلافلة ألكثر من 9 أمتار.

ثالًثا: توطني صناعة الهيدروجني األخضر في مصر 
مرص  وقعت  الشيخ  برشم  املناخ  مؤمتر  فعاليات  هامش  عىل 
العديد من االتفاقيات إلنشاء مرشوعات إلنتاج اهليدروجني 
 15 إنتاج  هبدف  السخنة  بالعني  الصناعية  باملنطقة  األخرض 
إلنتاج  وسيطة  كمدة  األخرض  اهليدروجني  من  طن  ألف 
لألسواق  لتصديرمها  اخلرضاء  األمونيا  من  طن  ألف   90
لتنظيم  آليات  وضع  الرضوري  من  كان  لذلك  العاملية؛ 
وجهات  وأدواته،  اإلنتاج  مناهج  وحتديد  اإلنتاج  عمليات 
صناعة  توطني  اسرتاتيجية  مرص  أطلقت  هلذا  التسويق، 
اهليدروجني األخرض، والتي تستند عىل ثالثة حماور رئيسية: 
أوهلا، تصنيع الوقود األخرض من هيدروجني أخرض وأمونيا 
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خرضاء وإيثانول، ثانيها، توفري الصناعات املكملة لصناعات 
شمسية  وألواح  كهربائية  حملالت  من  األخرض  اهليدروجني 
بالوقود  السفن  متوين  خدمات  تتم  أن  ثالثها،  وتوربينات، 
لقناة  االقتصادية  للهيئة  التابعة  املوانئ  طريق  عن  األخرض 

السويس.

إلنتاج  االجتاه  عمليات  ُتتابع  مرص  يف  السياسية  واإلرادة 
الرئيس  أكد  حيث  بالغة؛  بأمهية  األخرض  اهليدروجني 
أثناء   2022 نوفمرب   8 يوم   كلمته  يف  السييس  عبدالفتاح 
يف  األخرض  اهليدروجني  مصنع  من  األوىل  املرحلة  تدشني 
اهليدروجني  إلنتاج  عمالق  مرشوع  أنه  إىل  السخنة  العني 
ُيعد  والذي   السويس،  لقناة  االقتصادية  املنطقة  يف  األخرض 
ُيمكننا  حيث  العامل؛  مستوى  عىل  اجلغرافية  املواقع  أهم  من 
من تصدير اهليدروجني األخرض بسهولة إىل أوروبا، وخمتلف 

القارات األخرى.
من  العديد  لعقد  ُانتهجت  التي   اخلطوات  استعراض  وعند 
أنه  نجد  األخرض  اهليدروجني  إلنتاج  الواعدة  االستثمرات 
إىل  أشار  فقد  التخطيط،  وزارة  من  خرج  الذي  للبيان  وفًقا 
أن املرشوع الذي سيقام يف  منطقة العني السخنة ضمن نطاق 
اهليئة االقتصادية لقناة السويس، قد تم وفق حتالف بني عدة 
رشكات ومرص عىل اجلانب اآلخر مُمثلة ىف املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس، وصندوق مرص السيادي ، والرشكة املرصية 
واملتجددة.  اجلديدة  الطاقة  وهيئة  الكهرباء،  وتوزيع  لنقل 
عدة  وقع  السيادي  مرص  صندوق  أن  نجد  الصدد  هذا  ويف 
قطاع  يف   املتخصصة  الرشكات  من  عدد  مع  بروتوكوالت 

الطاقة املتجددة بقيمة وصلت إىل 83 مليار دوالر.
أيضًا وقعت احلكومة املرصية مذكرة تفاهم مع رشكة الطاقة 
يف  األخرض  اهليدروجني  إلنتاج  منشأة  إقامة  هبدف  اهلندية 
دوالر،   مليار   8 بقيمة  السويس  بقناة  االقتصادية  املنطقة 
املرحلة األوىل تستهدف إنتاج 20 ألف طن من اهليدروجني 

بحلول  اخلرضاء  األمونيا  من  طن  ألف  و100  األخرض، 
 220 إىل  اإلنتاج  يصل  أن  امُلستقبيل  واهلدف   ،2025 عام 
من  طن  مليار  و1.1  األخرض،  اهليدروجني  من  طن  ألف 
األمونيا اخلرضاء. وسوف يكون مقر املنشأة الصناعية إلنتاج 
رينيو  بالرشاكة بني  بالسويس  السخنة  العني  اهليدروجني يف  
 ،)EETO( الكهرباء  لنقل  املرصية  والرشكة  اهلندية،  باور 
 SC( السويس  لقناة  االقتصادية  للمنطقة  العامة  واهليئة 
وهيئة   ،)TSFE( ملرص  السيادية  الثروة  وصندوق   ،)Zone

الطاقة اجلديدة واملتجددة.
إنتاج  مرشوع  لتطوير  اتفاقية  واإلمارات  مرص  وقعت  كم 
املنطقة  يف  جيجاوات   2 بقدرة  األخرض  اهليدروجني 
 4 إىل  تصل  أن  هلا  املخطط  ومن  السويس،  لقناة  االقتصادية 
من  طن  ألف   480 وإنتاج   ،2030 عام  بحلول  جيجاوات 

اهليدروجني األخرض سنويًا.
منطقة  يف  األخرض  اهليدروجني  مشاريع  أصحاب  أهم  ومن 
حتى  دوالر  مليار   41 تبلغ  استثمرات  بإمجايل  السويس  قناة 
باستثمرات تصل إىل  النروجيية   Scotec 2030  رشكة  عام 
5.2 مليار دوالر، كذلك رشكة مريسك باستثمرات ُقدرت 
الفرنسية  الطاقة  رشكة  بجانب  دوالر،  مليار   4.7 بحواىل 
رشكة  إىل  باإلضافة  دوالر،  مليار   1 بلغت  باستثمرات 
فضاًل  دوالر،  مليار   11.3 بمبلغ  اإلماراتية  امُلتجددة  الطاقة 
 Fortescue مليار دوالر ورشكة   5 بتكلفة  إرينا  عن رشكة 

Future Industries بحوايل مليار دوالر. 

األوىل  خطواهتا  تبدأ  التنفيذ  حتت  مرشوعات  وكلها 
معايري  وفق  األخرض  اهليدروجني  جمال  يف  التناُفسية  لتحقيق 
وقواعد  التنفيذ،  آليات  توفري  بُمقتضاها  التي  االسرتاتيجية 
متجددة.  طاقة  مصادر  من  إنتاجه  يتم  أن  رشيطة  التطبيق 
البنود  بتلك  االلتزام  أساليب  االسرتاتيجية  وضعت  وقد 
الستخدام  املستثمرون  هبا  يلتزم  تأكيد  خطوات  وأفردت 
الطاقات املتجددة إلنتاجه. وهتدف مرص من ذلك التنوع يف  
تعدد الرشكات امُلربم معها االتفاقيات تنويع اخلربات، وفتح 
أسواق ُمتعددة يف  اجتاهات خُمتلفة خللق فرص عمل، وحتقيق 

خربات تنموية يف جمال الطاقات النظيفة.          
والتنمية  اإلعمر  إلعادة  األورويب  البنك  توقيع  وُيعترب 
والكهرباء  البرتول  وزاريت  مع  تفاهم  مذكرة   )EBRD(
للهيدروجني  شاملة  وطنية  اسرتاتيجية  إنشاء  يف  للمساعدة 
اهليدروجني  مرشوعات  لتمويل  مطورين  إرشاك  هبدف 
األخرض، واستبداله كبديل للوقود األحفوري  خطوة إجيابية 
يف  البرشية  للموارد  ودعم  القدرات،  وبناء  اخلربات  لتبادل 
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يف  فرنسا  ُتسهم  كذلك  النظيفة.  للطاقة  الواعد  املجال  هذا 
هذا الشأن بمساعدة مرص لبناء القدرات التكنولوجية بشأن 
السياسة التنظيمية ملشاريع اهليدروجني التجريبية يف البدايات.
وينتظر من االسرتاتيجية الوطنية للهيدروجني أن تعمل حتت 
إنتاجه  يتم  األخرض  اهليدروجني  أن  أمهها  قواعد  عدة  مظلة 
يف   املستخدمة  املياه  وأن  واملتجددة،  اجلديدة  الطاقات  من 
وأيضًا  العذبة،  املائية  املوارد  حلمية  حمالة  مياه  تكون  إنتاجه 
يتوىل القطاع اخلاص إنتاجه من خالل االستثمرات التمويلية 

بجانب أن يوجه اإلنتاج بأكمله للتصدير .
مثل  اخلاص  للقطاع  حوافز  تقديم  عىل  احلكومة  تركز  لذلك 
الرضائب  فواتري  مثل  االستثمر  تكاليف  عىل  خصم  تقديم 
للرشكات التي تعمل عىل إنتاج اهليدروجني األخرض واألمونيا 
اخلرضاء يصل إىل 50 %، بجانب إعفاء ملدة مخس سنوات من 
اإلجراءات  لتذليل  النفقات  لبعض  والتوثيق  الدمغة  رسوم 

بجانب ختفيض معدل اجلمرك عىل اآلالت املستوردة.
للهيدروجني  املتصاعدة  األمهية  سبق  مما  يتضح  إمجااًل، 
حيث  استخدامه؛  يف  العديدة  املزايا  ضوء  يف  األخرض، 

عىل  القائمة  الكهربائية  الوقود  خلية  أن  الدراسات  أثبتت 
اهليدروجني ُتعطي  للمركبات كفاءة أعىل ومدى قيادة طويل، 
فضاًل عن عدم وجود انبعاثات. كم أن استخدام خاليا وقود 
اهلواتف  مثل  املحمولة  اإللكرتونية  األجهزة  يف  اهليدروجني 
أنظمة  عىل  إجيايب   تأثري  هلا  الكمبيوتر،  وأجهزة  املحمولة، 
والوزن  األطول،  والعمر  األعىل،  الكفاءة  مثل؛  البطاريات 
التحديات  بعض  هناك  ذلك  ومع  األنظف.  والوقود  األقل 
مثل؛  األفضل  لتحقيق  ومتابعة  حتديثات  إىل  حتتاج  والتي 
احلاجة إىل تقليل تكلفة خزانات غاز اهليدروجني املضغوط، 
كذلك  ضبط،  إىل  حتتاج  الوقود  خللية  احلالية  الكثافة  أن  كم 
جيب حتسني وقت التشغيل املنخفض خلاليا الوقود لألجهزة 
اإللكرتونية، فضاًل عن عدم توافر وجود أنظمة ملراقبة األداء 
بجانب  اهليدروجني  وقود  استخدام  لنظام  الصحية  واحلالة 
التعقيد العايل لنظام خاليا الوقود، خاصة مع اإلدارة احلرارية 
تكاليف  ارتفاع  مثل؛  التسويق  حتديات  بجانب  هذا  واملياه، 
رأس املال والتشغيل والصيانة، فضاًل عن احلاجة إىل االلتزام 
البيع  بعد  ما  خدمة  وتطوير  واللوائح  والتوصيات  القانوين، 

لتكنولوجيا اهليدروجني.
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مصادر  إلــى  التحول 
النظيفة  الــطــاقــة 
للتنمية  ــرة  ــاط ــق ك
المستدامة في مصر

مي حسن

محررة بمجلة األهرام االقتصادي

يف  حالًيا  حيدث  الذي  اهلائل  التكنولوجي  التطور  يراقب  من 
األسواق  احتياجات  لسد  الضخم  اإلنتاج  نحو  والتسارع  العامل، 
واحلكومية  والتجارية  املالية  التعامالت  مجيع  ورقمنة  الدولية، 
غياب  واحدة  للحظة  ختيل  إذا  مذهواًل  يقف  وغريها،  واهلندسية 
املالية.  اليومية والتحكم يف ممتلكاته  الطاقة الالزمة إلنجاز أعامله 
أصبحت  التي  املنازل  داخل  املياه  انقطاع   إىل  األمر  يصل  وقد 
كام  بعد،  عن  إلكرتونًيا  فيها  التحكم  يتم  هندسية  بأنظمة  متصلة 
ستتأثر حركة النقل اجلوي والبحري، وكل وسائل النقل احلديثة. 
وانعكست تلك األمهية املتصاعدة، يف سعي الكثري من دول العامل 
من  احتياجاهتا  هبا  لتشبع  متتلكها  التي  الطاقة  مصادر  زيادة  نحو 

األمن والتنمية االقتصادية واالجتامعية والعلمية. 
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الطاقة  عىل  فاالعتمد  كثرًيا،  خمتلًفا  األمر  يكن  مل  مرص  ويف 
األحفورية هو أساس احلياة مثلها مثل مجيع دول العامل، ولكن 
املواد  استرياد  عىل  تعتمد  مرص  كانت  املايض  يف  أن  الفرق 
البرتولية لسد احتياجات املواطنني مما كان يستنزف مواردها 
اآلن  أما  أخرى،  تنموية  قطاعات  حساب  عىل  الدوالرية 
باتت مرص تلعب دوًرا جديًدا  فالوضع خيتلف كثرًيا؛ حيث 
العاملي. وتأيت أمهية مرص يف سوق  املتجددة  الطاقة  يف سوق 
مواردها  من  الطاقة  إنتاج  يف  إمكانياهتا  من  اجلديدة  الطاقة 
االسرتاتيجي،  وموقعها  والرياح،  الشمس  من  الطبيعية 

وتطور بنيتها التحتية، وقطاعات النقل واللوجستيات.
جهود  وحتليل  مناقشة  املقالة  هذه  حتاول  اإلطار  هذا  ويف 
الطاقات  إلنتاج  إقليمًيا  مركًزا  تصبح  ألن  مرص  ومساعي 
عىل  التحول  هذا  عوائد  تعظيم  وسبل  واملتجددة،  اجلديدة 

االقتصاد املحيل.

أواًل: اقتصاديات التحول إلى الطاقة اخلضراء
املتجددة  الطاقة  ملرشوعات  االقتصادية  اجلدوى  شهدت 
طفرة كبرية يف مرص خالل السنوات املاضية ليس عىل مستوى 
الدويل،  املستوى  عىل  أيًضا  وإنم  فقط،  املحيل  االستهالك 

ويمكن توضيح ذلك فيم ييل: 
عىل  املتجددة  الطاقة  ملرشوعات  االقتصادية  اجلدوى   -  1

املستوى املحيل 
بدأت أنظمة الطاقة املتجددة توفر حلواًل أقل تكلفة بالنسبة 
للمنشآت كثيفة االستخدام للطاقة  بعد رفع الدعم احلكومي 
عن أسعار الكهرباء، وقد ظهر ذلك جلًيا يف قطاعات عديدة 
أمهها: قطاع  السياحة الذي أصبح  يعتمد أغلبه عىل حمطات 

من  استهالكه  من  كبري  جزء  يف   الصغرية   الشمسية  الطاقة 
السباحة.  ومحامات  املياه  تسخني  أنظمة  يف  خاصة  الطاقة، 
الشمسية  املحطات  قدرات  األخرية  الفرتة  يف   وصلت  وقد 
املستخدمة يف الفنادق إىل ألف  كيلو وات /ساعة لتوفري طاقة 
يف   مرتفعة  تقييمت  عىل  واحلصول  أقل  بتكلفة  أعىل  إنتاجية 
منظومة السياحة اخلرضاء. وفيم خيص  قطاع الزراعة،  خاصة 
يف األماكن النائية غري املتصلة بالشبكة القومية للكهرباء، فإنه 
ُيعد من أكثر القطاعات استهالًكا للطاقة الشمسية يف  مرص، 
يتم  ومل  هبا،  إحصائيات خاصة  الرغم من عدم وجود  وعىل 
تقديرات  هناك  أن  إال  دقيق،  علمي  بشكل  بعد  حرصها 
  %  60 من  أكثر  إىل  وصلت  استخدامها  نسبة  أن  إىل  تشري 
استخدام  اإلقبال عىل  ويعود  اجلديدة.  الزراعية  األرايض  يف 
الري، وحفر  املستخدمة يف عمليات  الشمسية  الطاقة  أنظمة 
اآلبار، إىل كوهنا  متثل احلل الفعال خلفض التكلفة، واملجهود 
السوالر  ونقل  رشاء،  يف   يومية  معاناة  هناك  كانت  ما  بعد 
الرشكات يف   له  تروج  ما  الرضورية، وهو  املاكينات  لتشغيل 

برامج الدعاية اخلاصة هبا.

تم  التي   املقارنات  إحدى  إىل   )1 رقم  )اجلدول  ويشري 
استخدامها يف  إحدى احلمالت الدعائية  لتشجيع املزارعني 
عىل استخدام الطاقة الشمسية يف عمليات الري وفًقا ألسعار 
وقتها  جنيًها   6.5 تكلفته  وكانت   ،2020 عام  يف   السوالر 
مقارنة بالسعر احلايل 7.25 جنيًها مع مراعاة أن تلك الدراسة 
احلايل،   الدوالر  بسعر  التقليدي  املولد  أيًضا  سعر  مل حتتسب 
وإنم كان عىل سعر الدوالر عندما كان يرتاوح ما بني 15.60 
العمر االفرتايض   اجلنيه املرصي مع مراعاة  و15.70 مقابل 

ملحطة الطاقة الشمسية املقدر بـ25 سنة.
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جدول رقم)1(

مقارنة بين تكلفة نظم الري الزراعي بالطريقة التقليدية ونظام الري بالطاقة الشمسية وفًقا ألسعار عام 2020

2020

المصدر: »الري بالطاقة الشمسية مقابل مولدات الديزل«، دراسة جدوي باألرقام، متاحة على موقع سوق الطاقة الشمسية، 10-15-
2020، متاحة على الرابط التالي:

https://bit.ly/3VEylV2

وبالنسبة للقطاع الصناعي، فإن أنظمة التحول إىل الطاقة الشمسية مل تشهد نفس التطور يف  قطاعي الزراعة، والسياحة؛ بسبب 
تثبيت أسعار الكهرباء للمصانع ملدة 5 سنوات، واستمرار دعمها يف إطار خطة حكومية بقيمة 22 مليار جنيه، ولكن هذا مل 
يمنع بعض املصانع الكربى يف  مرص، خاصة ذات رأس املال األجنبي والتابعة للرشكات متعددة اجلنسيات من إنشاء حمطات 

طاقة شمسية، بل والبعض منها قام أيًضا ببيع الفائض من حمطاهتم اخلاصة إىل بعض املصانع املجاورة هلم.
أما بالنسبة لالستهالك املنزيل، فمزالت الشبكة احلكومية هي  املصدر األول للكهرباء؛  وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إنشاء حمطات 
العمرات  فوق  املتاحة  املساحات  قلة  بسبب  كذلك  التقليدية،  بالطاقة  مقارنة  العاديني،  للمواطنني  بالنسبة  الشمسية  الطاقة 
من  ولكن  اليومية.  السكان  احتياجات  تكفي   شمسية   طاقة  إنتاج  حمطات  إنشاء  يف   عليها  االعتمد  يمكن  والتي  واملنازل، 
املنزلية بشكل هنائي سريتفع اإلقبال عىل استهالك جزء من  الكهرباء  الدعم احلكومي  عن  انتهاء خطة رفع  املتوقع يف حالة 
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الطاقة الشمسية لتوفري النفقات، خاصة يف الفيالت والسكن 
إقرار  تم   بأنه  العلم  مع  الساحلية   واملدن  بالقرى  السياحي 
ثالثة حوافز لقطاع مرشوعات الطاقة الشمسية الصغرية منذ 

شهور قليلة وهي كاآليت: 

صايف  بنظام  املتجددة  الطاقة  إنتاج  عىل  بالتعاقد  السمح  أ- 
توزيع  لرشكة  األقىص  احلمل  من  نسبة  حتديد  دون  القياس 

الكهرباء. 

ب- رفع حد قدرات إنتاج الطاقة املتجددة املسموح بالتعاقد 
عليها بنظام صايف القياس عىل مستوى   اجلمهورية من 300 

ميجاوات إىل 1000ميجاوات .

صايف  ملرشوعات  الدمج  مقابل  من  اإلعفاء  حد  رفع  ج- 
 1000 إىل  كيلووات   500 من  الذايت  واالستهالك  القياس 

كيلووات.

الشبكة  تغذي  التي  العامة  الكهرباء  بمحطات  يتعلق  وفيام 
وتوجيهات  إجراءات  هناك  كانت  فقد  للكهرباء،  القومية 
إعالن  بعد  وذلك  األخرية،  الستة  الشهور  خالل  جديدة 
خطة  تطبيق  عن  الوزراء  رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور 
التي   الطبيعي  الغاز  من  املحطات  استهالك  خلفض  ترشيد 
يمكن  الذي   املرصي  الغاز  إنتاج  من   60% عىل  تستحوذ 
النقد  احتياطيات  زيادة  يف  للمساعدة  للخارج  تصديره 

األجنبي  ملرص. 

إجراءات  عدة   عن  الوزراء  رئيس  إعالن  من  الرغم  وعىل 
جديدة لرتشيد استهالك الكهرباء املنتجة من الغاز الطبيعي، 
إال أنه مل يتم ذكر أي إجراءات تتعلق برشاء املزيد من الكهرباء 
املنتجة من حمطات الطاقات املتجددة التابعة للقطاع اخلاص، 
الغاز  عىل  االعتمد  خفض  يف   تساهم  أن  فعاًل  يمكن  وهل 
هلا  تتعرض  قد  فنية  مشكالت  هناك  مازالت  أم  الطبيعي 
الشبكة يف حالة االعتمد بشكل رئييس عىل الطاقات املتجددة 
التي وصلت إىل أكثر من 20 % من إمجايل إنتاج الكهرباء يف  

مرص حتى اآلن. 

للقطاع  التابعة  الكربى  الكهرباء  إنتاج  ملحطات  وبالنسبة 
للرشكة  التخطيطية  املوازنة  مرشوع  تضمن  فقد  اخلاص 
التابعة   2023/  2022 املايل  للعام  الكهرباء  لنقل  املرصية 
مليار   210.776 قدرها  طاقة  لرشاء  خطة  الكهرباء  لوزارة 
دون  جنيه  مليار   157.778 قدرها  بقيمة  ساعة  وات  كيلو 
أو  حرارية  طاقة  كانت  إذا  وما  الطاقة،  تلك  مصدر  حتديد 

شمسية أو طاقة رياح.

2 - اجلدوى االقتصادية ملرشوعات الطاقة املتجددة املرصية 
عىل املستوى الدويل 

الطاقة  متألقة يف مرشوعات  عاملية  بمكانة  تتمتع مرص حالًيا 
املتجددة، خاصة بعد مرشوع بنبان الذي  يعد أكرب مرشوع يف 
الرشق األوسط إلنتاج الطاقة املتجددة، والرابع عىل مستوى 
املقاييس  بكل  ناجًحا  نموذًجا  بمثابة   ُيعد  والذي  العامل، 
ليتحول  واملجتمعية  واالقتصادية  واملالية  والفنية  العلمية 
مرشوع بنبان إىل أكرب عنارص جذب لالستثمرات األجنبية يف  

قطاع الطاقة يف  مرص.
احلكومة  قيام  املرشوع  هذا  نجاح  عوامل  أهم  من  وكان  
20 عاًما؛  بالتعاقد عىل رشاء الطاقة املنتجة منه ملدة  تتجاوز 
هبدف استخدامه للرتويج إلمكانيات مرص الطبيعية يف إنتاج 
االستثمرات  حجم  بالفعل  وصلت  وقد  خرضاء.  طاقة 
تشغيل  بعد  دوالر  مليار   3.5 من  ألكثر  القطاع  يف  األجنبية 
أفضل  جائزة   أمهها  عديدة  جوائز  عىل  وحصوله  املرشوع،  
مرشوعات البنك الدويل عىل مستوى العامل، وأفضل مرشوع 
تعاقدات  إبرام  عن  احلكومة  توقف  ولوال  عريب.   حكومي  
املتجددة  الطاقة  مرشوعات  من  املنتجة  الطاقة  برشاء  تلزمها 
جتاوزت  مرص  يف   األجنبية  االستثمرات  لكانت  اجلديدة 
أعوام  الثالثة  خالل  الدوالرات  من  املليارات  عرشات 
قطاع  ديون  حجم  يف  زيادة  سيصاحبها  كان  ولكن  املاضية، 
الطاقة املحيل الذي  سيكون مطالب بسداد فواتري رشاء  طاقة 
إنتاج  الكهرباء بشكل عام  متجددة  رغم أن لديه فائض يف 
هيدد  قد  مما  يومًيا،  وات  ميجا  ألف   25 من  أكثر  إىل  وصل 
املحلية  فادحة، ويقلل من االستفادة  بتحقيق خسائر  القطاع 

لتلك املرشوعات خالل املرحلة احلالية.
العاملي   االجتاه  ومع  األوكرانية  الروسية  احلرب  بعد  ولكن 
اهليدروجني األخرض  إنتاج  لتوسيع استخدامات تكنولوجيا 
واستخدامه  كبرية،  بكميات  إنتاجه  يف  اإلرساع  أمل  عىل 
كبديل للوقود التقليدي  بدأت مرص حتظى مرة أخرى باهتمم 
الدول األوروبية والرشكات  قبل حكومات  غري عادي من  
من  االستفادة  بغرض  الطاقة   قطاع  يف   العاملة  العاملية 
اهليدروجني  االقتصادية ملرشوعات  لرفع اجلدوى  إمكانياهتا 
األخرض عىل أراضيها. وبالفعل حقق عام 2022 أكرب قيمة 
عىل اإلطالق التفاقيات التعاون يف جمال الطاقة بني احلكومة 
املرصية، وأطراف عاملية أخرى؛ وذلك نتيجة للعوامل التالية:
أ- إمكانية نقل وتصدير اهليدروجني األخرض ملسافات بعيدة 
يف أكثر من صورة، وال يتطلب وجود مستهلك بجانب حمطة 

إنتاجه لتحقيق أرباح.
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من   %  42 إنتاج  تستهدف  مرصية  اسرتاتيجية  وجود  ب- 
إمجايل الكهرباء املحلية من مصادر خرضاء، يف ضوء اإلعالن 
اهليدروجني  وتصدير  إلنتاج  جديدة  وطنية  اسرتاتيجية  عن 

األخرض.
الطاقة  إلنتاج  املناسب  واملناخ  االسرتاتيجي،  املوقع  ج- 
وانخفاض  كبرية  بكميات  والرياح  الشمس  من  اخلرضاء 

تكلفتها مقارنة بالدول املحيطة.
الطاقة  ملرشوعات  مرت  كيلو  آالف   5 من  أكثر  ختصيص  د- 

املتجددة يف مجيع أنحاء اجلمهورية.
وتوزيع  ونقل  إنتاج  قطاع  يف  قوية  حتتية  بنية  وجود  هـ- 

الكهرباء حملًيا.
مع  الدويل   الكهربائي  الربط  بمرشوعات  مرص  ارتباط  و- 
السودان وليبيا واألردن والسعودية وقربص واليونان؛ هبدف 

زيادة معدالت تصدير الطاقة املرصية للخارج .
وبالتايل  الدوالر،  مقابل  املرصية  العملة  انخفاض  ز- 
انخفاض التكاليف االستثمرية اخلاصة بأجور العملة وأسعار 

األرايض والرضائب وغريها.
خيص  فيم  الدويل  املستوى  عىل  ملرص  الطيبة  السمعة  ح- 
احرتام مجيع االتفاقيات الدولية اخلاصة باحرتام االستثمرات 
األجنبية عىل أراضيها والوفاء بااللتزامات والعقود حتى يف 

وقت األزمات.
ط- استقالل الدولة ومتاسكها وانتشار األمن وسيادة القانون 
وعدم وجود رصاعات أهلية أو سياسية يمكن أن تؤثر عىل 

االقتصاد املحيل، وهيدد االستثمرات األجنبية.
املرصية  احلكومة  بني  التعاون  اتفاقيات  إن  القول  ويمكن 
إىل  تشري  األخرض،  اهليدروجني  جمال  يف  الدويل  واجلانب 
يف  مرصية  أطراف  إرشاك  عىل  السياسية  القيادة  إرصار 
املرشوعات اجلديدة، وهناك العديد من االتفاقيات تضمنت 
يف  بنسبة  ممول  كرشيك  املرصي  السيادي  الصندوق  دخول 
رأس املال رغم عدم احتياج الرشكات األجنبية هلذا النوع من 
الرشاكة بسبب إمكانياهتا الضخمة، وهو ما سينتج عنه عدة 
توطني  أمهها:  املرشوعات  تلك  نجاح  حالة  يف  إجيابية  نتائج 
واكتساب  األرباح،   من  واالستفادة  احلديثة،  التكنولوجيا 
بعد  سيسهل  مما  املرشوعات  من  النوع  هذا  إدارة  يف  اخلربة 
يف   مستقلة   مستقبلية  مرشوعات  بإنشاء  املرصيني  قيام  ذلك 
هذا القطاع  وزيادة مصادر الدخل القومي  دون احلاجة إىل 
رشكاء دوليني؛ ألنه ىف حالة نجاح تلك الرشكات باستبدال 

الوقود األحفوري  باهليدروجني األخرض ستكون لدى مرص 
الثروة البرتولية يف  دول اخلليج  ثروة جديدة أعىل قيمة من  

العريب، والدول الغنية األخرى.

مصادر  باستخدام  املستدامة  التنمية  إلى  التحول  آليات  ثانًيا: 
الطاقة النظيفة 

عام  يف  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  مجيع  اعتمدت 
2015، ومن بينها مرص أهداف التنمية املستدامة، وهي دعوة 
عاملية للعمل من أجل القضاء عىل الفقر، ومحاية البيئة واملناخ 
وفًقا خلريطة عمل تتضمن 17 هدف يف  قطاعات خمتلفة، من 
بينهم: هدف توفري الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للمواطنني. 

انظر )الشكل رقم 1(. 

شكل رقم )1(
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

المصدر: موقع الرئاسة المصرية، متاح على الرابط التالي: 
https://www.presidency.eg/ar/%D985%%D8
%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D98%A%D8
%A9-%D985%%D8%B5%D8%B12030-/

املستدامة  التنمية  ألهداف  العاملي  اإلعالن  من  شهور  بعد 
وضعت مرص اسرتاتيجية عمل خاصة هبا تعمل من خالهلا 
 ،2030 مرص  رؤية  عنوان  حتت  األهداف  تلك  تنفيذ  عىل 
لتعكس   2016 فرباير  يف  إطالقها  تم  وطنية  أجندة  وهي 
األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة املتمثلة يف: البعد االقتصادي، 

والبعد االجتمعي، والبعد البيئي.
أجندة  من  اخلامس  اهلدف  يف  املرصية  احلكومة  أكدت  وقد 
التنمية املستدامة املرصية عىل رضورة السعي  إىل تطبيق نظام 
بيئي متكامل ومستدام مع احلفاظ عىل التنمية والبيئة معًا من 
الرشيد للموارد بم حيفظ حقوق األجيال  خالل االستخدام 
القادمة يف مستقبل أكثر أمنًا وكفاية. ويتحقق ذلك بمواجهة 
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األنظمة  قدرة  وتعزيز  املناخية،  التغريات  عىل  املرتتبة  اآلثار 
البيئية عىل التكيف والقدرة عىل مواجهة املخاطر والكوارث 
أنمط  وتبني  املتجددة  الطاقة  عىل  االعتمد  وزيادة  الطبيعية 

االستهالك واإلنتاج املستدامة.
وكنتيجة عملية ورسيعة لتوافق رؤية مرص 2030 مع أهداف 
لتنفيذها  ملزم  حميل  إطار  ووضع  العاملية،  املستدامة  التنمية 
حصلت مرص عىل ثقة كبرية من املجتمع الدويل، واستطاعت 
الطاقة  إنتاج  جمال  يف  العاملية  املرشوعات  من  العديد  إنجاز 
املتجددة.  للطاقة  إنتاًجا  العربية  الدول  أكرب  لتكون  النظيفة 
دويل.  ودعم  متويلية  تسهيالت  عىل  احلصول  استطاعت  كم 
اختيارها الستضافة مؤمتر  قرار  ما سبق يف  انعكس كل  وقد 
املناخ العاملي)كوب 27( العام املايض يف رشم الشيخ، وإبرام 
اتفاقيات تعاون تقدر بأكثر من 34 مليار دوالر إلنتاج طاقة 

رياح، و85 مليار دوالر للهيدروجني األخرض.
أن  املرصية  احلكومة  استطاعت  التي  اإلنجازات  أهم  ومن 
التنمية املستدامة هي إنتاج الطاقة  تقدمها للتحول إىل أنظمة 
للقطاع  حميل  سوق  بتواجد  والسمح  كبرية  بكميات  النظيفة 
الطاقة  إنتاج  حمطات  استخدامات  توسيع  يساهم يف  اخلاص 
الشمسية الصغرية  واملتوسطة يف املنشآت بكافة أشكاهلا سواء 

جتارية، أو سكنية .. وغريها. 
ويمكن القول إن الدعوة للتحول إىل أنظمة التنمية املستدامة 
يف  مرص مازالت يف  بداياهتا، والتوسع يف تطبيقها يتطلب أن 
تتحمل كل جهة ما عليها من مسؤوليات، خاصة وأنه يف  ظل 
منذ جائحة  العامل  يمر هبا  التي   املتتالية  االقتصادية  األزمات 
التكاليف.  كذلك  وترتفع  تزداد،  الصعوبات  فإن   كورونا 
وعىل الرغم أنه مل تظهر أي قوانني إلزامية خاصة هبذا الشأن، 
املستهلك  وعي   وارتفاع  اجلديدة  السوق  متطلبات  أن  إال 
واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  سيدفعان  والدويل   املحيل  
البيئة،   عىل  احلفاظ  نحو  اإلجراءات  من  املزيد  إجراء  نحو 
يتم تصديرها  التي   املرصية  املنتجات  أن تكون  املتوقع  ومن 
إمهال  حالة  يف   ترضًرا  األكثر  املنتجات  هي  اخلارج  إىل 
منتجوها معايري التنمية املستدامة يف  عمليات التصنيع والنقل 
السوق  تعتمد يف تصديرها عىل  التي   املنتجات  تلك  خاصة 
األوروبية، والتي بدأت تتخذ إجراءات صارمة ضد املنتجات 

التي  ينتج عنها انبعاثات كربونية كبرية . 
منظومة  تتبع  كيفية  عن:  التساؤل  يمكن  السياق  هذا  ويف 
كانت  إذا  ما  يمكن حتديد  املنشآت حتى  الطاقة يف  استخدام 
االقتصادية  للمنشآت  اخلدمة  تقديم  أو  التصنيع  عملية 

متوافقة مع معايري التنمية املستدامة أم ال؟  

أنه  إىل  التساؤل يمكن اإلشارة  ومن أجل اإلجابة عىل ذلك 
تم يف الكثري من دول العامل وأقرهبم دولة اإلمارات إصدار ما 
يسمى بشهادات مصدر الطاقة، وهي عبارة عن شهادة تتيح 
املتجددة  الطاقة  مصادر  رصد  واألفراد  واملصانع  للرشكات 
الشهادات  هذه  إصدار  ويتم  استهالكها.  وطرق  والنظيفة 
عند توليد 1 ميجاوات/ ساعة من الكهرباء النظيفة، ونقلها 
من  التأّكد  ويمكن  للكهرباء.  اإلماراتية  الوطنية  الشبكة  إىل 
خالل تكنولوجيا »البلوك تشني« من أّن الكهرباء ُأنتِجت من 
التكنولوجيا  هذه  وتضمن  نظيفة.  أو  متجددة  طاقة  مصادر 
شفافية العمليات وتسّهل تتّبع مصادر الطاقة التي تستخدمها 
الرشكات، ويساهم السجل الرقمي يف حفظ هذه املعامالت 

بصورة آمنة ورصد توقيتها.
ملنح  خطتها  عن  بعد  تعلن  مل  مرص  أن  من  الرغم  وعىل 
الكهرباء  قانون  يف   ذكرها  تم  التي   الطاقة  مصدر  شهادات 
2015  لتكون معتمدة دولًيا، إال أن األمر مازال حتت  لعام 
شهور  خالل  للنور  يظهر  أن  املتوقع  ومن  اجلدية،   الدراسة 
قليلة  قادمة. ولكن إدراًكا منها ألمهية إثبات جهود الرشكات 
واملنشآت يف  خفض االنبعاثات الكربونية بشكل عام أعلنت 
مرص عن تفاصيل  تأسيس أول رشكة مرصية لتطوير وإدارة 
وإصدار شهادات الكربون والشهادات واملنتجات البيئية عىل 

اختالف أنواعها.
وتأيت  أمهية شهادة الكربون يف كوهنا شهادة يتم إصدارها من 
األمم املتحدة طبًقا آللية التنمية النظيفة ألي  مرشوع صديق 
للبيئة يتم إنشاؤه بالنظم احلديثة التي  تقلل من انبعاثات غاز 
ثاين أكسيد الكربون، عىل أن يتم منح شهادة واحدة عن كل 
يتم خفضه عن طريق عدة وسائل  الكربون  ثاين أكسيد  طن 
بمصادر  والغاز  البرتول  من  الطاقة  مصادر  استبدال  أمهها 
واهليدروجني  واملاء  والرياح  الشمس  من  املتجددة  الطاقة 

األخرض،  وغريها من مصادر الطاقة اخلرضاء .
لتداول  صغري  سوق  لدهيا  مرص  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
من  العديد  هناك  أن  ورغم  الدولية،  الكربون  شهادات 
أن  إال  عليها،   استطاعت احلصول  التي  املحلية  املرشوعات 
رشكات  عدة  تنافست  حيث  حملًيا؛  معتمد  غري  السوق  هذا 
عاملية خالل األعوام القليلة املاضية عىل مساعدة مرشوعات 
عىل  واخلاص  العام  القطاعي   من  املرصية  املتجددة  الطاقة 
توفريها  حجم  تسجل  دولية  كربون  شهادات  تسجيل 
الدولية حمققة عائد  الكربون وبيعها يف  األسواق  النبعاثات 
الطاقة  الدورية هليئة  بالعمالت األجنبية. ووفًقا للنرشة  كبري 
اهليئة  بيع   تم اإلعالن عن  فقد   11 اجلديدة واملتجددة  رقم 

لـ2.5 مليون شهادة كربون إىل مؤسسات دولية.  
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ثالًثا: مستقبل استهالك الطاقة النظيفة في مصر 
هناك أشكال عديدة الستخدامات الطاقة النظيفة يف مرص؛ تأيت يف مقدمتها االستخدامات عىل  املستوى القومي؛ وذلك من 
للطاقة  بنبان  حمطة  مثل  للكهرباء  القومية  بالشبكة  خاصة  أو  عامة  كانت  سواء  الكربى  املتجددة  الطاقة  حمطات  ربط  خالل 
خفض  خالل  من  املحيل  االقتصاد  عىل  مبارشة  إجيابية  تأثريات  له  الشكل  وهذا  الكربى،  الرياح  إنتاج  حمطات  أو  الشمسية 

استهالك املواد البرتولية املستخدمة يف  تشغيل حمطات الكهرباء التقليدية، باإلضافة إىل خفض االنبعاثات الكربونية.
لتغذية  القومية  بالشبكة  إنشاء حمطات كبرية مستقلة غري مرتبطة  الفردي،  من خالل  املستوى  االستخدامات عىل  فضاًل عن 
هلا. ويوضح  امللوثة  واإلدارية  التجارية  واملنشآت  والفنادق  للمنازل  ومتوسطة  إنشاء حمطات  صغرية  أو  مرشوعات حمددة  

)اجلدول رقم 2(  حجم إنتاج الطاقة واستهالكها بكافة أنواعها يف  مرص خالل العام املايل 2021/2020 .

جدول رقم)2(
حجم الطاقة المولدة والمشتراه طبًقا إلحصائيات وزارة الكهرباء

المصدر:الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة، التقرير السنوي 2021/2020، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متاحة على الرابط 
2021-AR.pdf-http://www.moee.gov.eg/test_new/PDFReports/2020 :التالي
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امللف املرصي - العدد  101 - يناير 2023
املحيل  االستهالك  زيادة  يف  طفرة  حتدث  أن  املتوقع  ومن 
الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  إقرار  بعد  املتجددة  للطاقة 
التابعة  الكهرباء  توليد  حمطات  متكن  التي  اجلديدة  القواعد 
للقطاع اخلاص من بيع الطاقة للمستهلك مبارشة باستغالل 
لتعديالت  وفًقا  مرور  مقابل رسم  للكهرباء  القومية  الشبكة 
قطاع  بتجربة  شبيهة  جتربة  ستكون  وهي  الكهرباء،  قانون 
محالت  نشهد  أن  املتوقع  من  حيث  واإلنرتنت؛  االتصاالت 
الطاقة  من  الكهرباء  إنتاج  رشكات  قبل  من  ضخمة  إعالنية 
املتجددة حتث املستهلكني عىل التعاقد معهم ويف الوقت نفسه 
األمر  للكهرباء  األسعار  أفضل  لتقديم  كبرية  منافسة  سنجد 
الذي سينتهي يف النهاية بخفض أسعار الكهرباء إىل املستوى 
إنتاج  تكنولوجيات  إىل  التوصل  تم  إذا  خاصة  األدنى،  
الدوالر  سعر  يف   انخفاض  حدوث  أو  التكاليف  منخفضة 
مقابل اجلنيه إىل مستويات ما قبل جائحة كورونا، عىل النحو 
الذي يمكن الرشكات من استرياد مكونات املحطات بأسعار 

معتدلة.
الطاقة  استهالك  من  آخر  جانب  هناك  بالذكر،  اجلدير  ومن 
الدويل  االستهالك  وهو  أعمق،  بشكل  دراسته  جيب  النظيفة 
للكهرباء املرصية؛ وذلك عن طريق خطوط الربط  الكهربائي 
مع الدول القريبة؛ حيث يعد خطي الربط مع كل من أوروبا 
االقتصادية  اجلدوى  حيث  من  خطني  أعىل  مها  والسعودية 
وحتقيق عائدات مرتفعة لالقتصاد املحيل بالعمالت األجنبية. 
ويرجع ذلك باألساس إىل أن خط الربط مع السعودية  قائم 
إمكانية  مع  الذروة  أوقات  أثناء  للكهرباء  تبادل  إجراء  عىل 
االعتمد عىل الطاقات املتجددة.  ونظًرا لكون أوقات الذروة 
يف السعودية هي الفرتة الصباحية عىل عكس مرص التي  تكون 
يمكن  فإنه  الشمس،  غروب  من  ابتداًءا  الذروة  أوقات  فيها 
ملرص تصدير الكهرباء املنتجة من الطاقة الشمسية صباًحا إىل 
السعودية، وهي  تكلفتها أقل من الطاقة احلرارية، ثم االعتمد 
توفري  ملرص  يمكن  وبالتايل  السعودية.  الكهرباء  عىل  مساًءا 
من  املواطنني  احتياجات  سد  يف   املستخدم  والبرتول  الغاز 

الكهرباء املحلية وقت الذروة اخلاص هبا يف املساء.

أما خط الربط الكهربائي مع أوروبا، فمن املتوقع أن يعتمد 
مصادر  من  املنتجة   النظيفة  الكهرباء  تصدير  عىل  باألساس 
ومع  األخرض.  واهليدروجني  والرياح  كالشمس  طبيعية 
انتهاء إنشاء هذا اخلط  سيحدث زيادة يف الطلب عىل الطاقة 
هذا  يف  املوجهة  األجنبية  االستثمرات  وسرتتفع  املتجددة، 
لبيع  جديدة  منافذ  ضمن  مع  املرصية  األرايض  عىل  الشأن 

الكهرباء النظيفة.
لتشغيل  الرئييس  العنرص  هي  الطاقة  لكون  نظًرا  ختاًما، 
كل  يف  املستدامة  التنمية  عصب  ُتعد  وبالتايل  مرشوع،  أي 
القطاعات، واستكماًل للمزيد من اجلهود املبذولة من جانب 
بعني  األخذ  يتطلب  التقدم  من  املزيد  إحراز  فإن  الدولة، 
عىل  الرتكيز  مقدمتها:  يف  تأيت  مهمة،  نقاط  عدة  االعتبار، 
املنشآت  بفوائد منخفضة ملساعدة مجيع  إجياد مصادر متويلية 
امللوثة  غري  الشمسية   الطاقة  نظم  عىل  االعتمد  عىل  مرص  يف 
العاملية  للمصانع  جاذبة  حوافز  إقرار  عن  فضاًل  للبيئة. 
فروع  إنشاء  عىل  الشمسية  الطاقة  حمطات  ملكونات  املنتجة 
املحيل،  السوق  احتياجات  لتوفري  مرص  يف  ملصانعها  ضخمة 
وتصدير الفائض إىل األسواق القريبة مثل األسواق اخلليجية 
واألفريقية املتعطشة لتلك املنتجات بأسعار تتناسب مع دخل 
املواطنني يف  ظل موجة  التضخم  التي تعاين منها مجيع دول 

العامل.
ومن املهم أيًضا العمل عىل رسعة االنتهاء من إقرار القواعد 
اجلديدة التي  تسمح للمستثمرين ببيع الكهرباء بشكل مبارش 
إىل املواطنني قبل االنتهاء من خطة رفع الدعم بشكل كامل 
رضورة  سبق،  ما  إىل  أضف  احلكومية.  الكهرباء  أسعار  عن 
االنتهاء من إعادة هيكلة رشكات الكهرباء احلكومية بشكل 
تسمح  التي  اجلديدة  القواعد  اقرار  مع  يتناسب  بم  عاجل  
حتى  املواطنني  إىل  مبارش  بشكل  الكهرباء  ببيع  للمستثمرين 
سداد  تعوق  قد  فادحة  خسائر  الرشكات  تلك  تتكبد  ال 
التزاماهتا، وديوهنا ومتنعها من التطوير. وأخرًيا، رسعة إقرار 
القواعد املنظمة الستصدار كل من شهادات مصدر الطاقة، 

وشهادات الكربون. 
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