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افريقيا  شامل  يف  الهيدروجني  وتصدير  انتاج  نحو  التوجه 

كطاقة متجددة: من املستفيد االكرب؟ 

 Transnational Institute الــدويل  املعهــد  نــر 
TNI دراســة تحــت عنــوان " تقييــم مخططــات 
اإلتحــاد األورويب إلســترياد الهيدروجــن مــن شــال 
ــا"]1] بتاريــخ 17 مــاي 2022 تطــرّق فيهــا اىل  إفريقي
ــا  ــع فيه ــى الرتفي ــاد االورويب ع ــدان االتح ــزم بل ع
وارداتهــا مــن الطاقــات املتجــددة املتأتيــة مــن 
ــر ومــر.  ــرب والجزائ ــن املغ الهيدروجــن يف كل م

املفوضيــة  حددتهــا  التــي  االســرتاتيجية  حســب 
ــز االتحــاد االورويب عــى  ــة ســنة 2020 يرك االوروبي
توريــد الطاقــاة املتجــددة املتأتيــة مــن الهيدروجــن 
واوكرانيــا  افريقيــا  شــال  الجــوار,  بلــدان  مــن 
الحــرب  فرضتهــا  التــي  التطــورات  مــع  اساســا. 
ــاد  ــص اعت ــة اىل  تقلي ــة والحاج ــية االوكراني الروس
بلــدان االتحــاد االورويب عــى الغــز الــرويس ضاعفــة 
ــون  ــا ليصــل اىل 10 ملي ــة هدفه ــة االوروبي املفوضي

ــنة 2030.  ــدود س ــنويا اىل ح ــن س ط

التطــورات  هــذه  افرقيــا  شــال  بلــدان  تعتــر 
كفرصــة لتعزيــز موقعهــا عــى الســوق العاملــي 
ــتنادا اىل  ــددة اس ــات املتج ــدرة للطاق ــدان مص كبل
التوجــه الســائد نحــو الطاقــات املتجــددة وخاصــة 
لــدى بلــدان االتحــاد االورويب التــي ســبق ان رشعــت 
يف االســتثار يف الطاقــات املتججــدة يف املنطقــة. 

ــال  ــدان ش ــن, بل ــع للطرف ــر ذا نف ــدو االم ــد يب ق
افريقيــا التــي ســتتمتع بعائــدات ماليــة هامــة 
وبلــدان االتحــاد االورويب التــي ســتجد بديــا للغــاز 
ــص  ــو تقلي ــة نح ــوة اضافي ــتخطو خط ــرويس وس ال
ــر  ــة. اال ان تقري ــة االحفوري ــى الطاق ــا ع اعتاده
ــذا املــروع. ــا اخــر له ــر جانب ــدويل يظه ــد ال املعه

يظهــر التقريــر ثاثــة عيــوب لهــذا املــروع تتمثــل 
ــاج الهيدروجــن  ــة انت ــة لعملي ــف املرتفع يف التكالي
وارتفــاع البصمــة الكروبونيــة وهــو مــا يتعــارض 
مــع معايــري االتحــاد االورويب املتعلقــة بالهيدروجــن 
الهيدروجــن  نقــل  اخــر  جانــب  مــن  االخــر. 
ثاثــة  يتطلــب  البواخــر  طريــق  عــن  االخــر 
اضعــاف الطاقــة التــي يتطلبهــا الغــاز واخــريا نقــل 
الهيدروجــن عــن طريــق االنابيــب سيتســبب فــب 
تلفهــا وتلــف املعــدات االلكرتونيــة لانابيــب أيضــا 

الكاتب: فتحية بنسليامن

كــا تتطلــب الكثافــة العاليــة للهيدروجــن مضاعفــة 
الطاقــة املســتخدمة ثاثــة مــرات وهــو مــا ســريفع يف  

ــب.  ــة ضخــه عــر االنابي تكلف

تكلفــة وحــدة طاقــة متأتيــة مــن الهيدروجــن 
االخــر قــد تصــل اىل 11 مــرة تكلفــة وحــدة طاقــة 
متأتيــة مــن الغــاز دون احتســاب نقلــه الــذي كــا 
ــتدام  ــري مس ــة وغ ــة عالي ــة ذو تكلف ــه الدراس بينت
ــة  ــدى جاهزي ــول م ــاؤل ح ــع للتس ــا يدف ــو م وه
االتحــاد االورويب اىل دفــع هــذه التكاليــف املشــطة. 

ــإن  ــي شــملتها الدراســة ف ــدان الت ــد البل عــى صعي
مــادة  مــن  صادراتهــا  تعويــض  تعتــزم  املغــرب 
باتنــاج محــي اخــر ســيقع توجيهــه  االمونيــا 
لقطــاع االســمدة اضافــة اىل ان الطاقــات املتجــددة 
ــة  ــة املتأتي ــن الطاق ــاعة م ــتعوض 27 ترياوات-س س
مــن الفحــم الحجــري وهــو مــا ســيغطي اســتهاك 
ــو  ــا نح ــض صادرته ــزم تعوي ــر تعت ــرب. الجزائ املغ
االتحــاد االورويب مــن الغــاز بالهيدروجــن االزرق 
ــا, نقــل الهيدروجــن عــن طريــق  واالخــر تدريجي
االنبابيــب ســيؤدي اىل اتافهــا اضافــة اىل ان تكلفــة 
الهيدروجــن تناهــز بــن 5 اىل 11 مــرة تكلفــة الغــاز 
ــاج  ــا انت ــوغ هدفه ــر تســتطيع بل يف حــن ان الجزائ
ــة املتجــددة  ــاء مــن الطاق ــة مــن الكهرب 27  باالمائ
ســنة 2030 اذ احتفظــت مبــا تنتجــه لاســتعال 
الهيدروجــن  يعتــر  حيــث  مــر,  امــا  املحــي. 
االخــر مســار تنميــة ذو اولويــة قصــوى, ســبق ان 
اقــرت امتيــازات جبائيــة للقطــاع وانطلقــة يف انجــاز 
 Maersk مشــاريع مــع رشكات اوروبيــة عــى غــرار
حيــث مل يقــع االخــذ بعــن االعتبــار االثــار الجانبيــة 

ــاريع.  ــذه املش ــة له البيئي

يف  النظــر  اعــادة  افريقيــا  شــال  بلــدان  عــى 
اســرتاتيجيتها املتعلقــة بانتــاج الهيدروجــن االخــر 
والوعــود التــي تقدمهــا االســواق العامليــة نظــرا 
اىل الكلفــة املرتفعــة خــال التصنيــع والتحويــل 
والشــحن. تحمــل هــذه التكاليــف العاليــة مــن اجــل 
مســاعدة االتحــاد االورويب عــى النجــاح يف االنتقــال 

ــا. ــدو منطقي ــي ال يب الطاق

 املراجع
https://www.tni.org/  1
en/publication/assessing-eu-
plans-to-import-hydrogen-

f rom-nor th-af r ica

https://www.tni.org/en/publication/assessing-eu-plans-to-import-hydrogen-from-north-africa
https://www.tni.org/en/publication/assessing-eu-plans-to-import-hydrogen-from-north-africa
https://www.tni.org/en/publication/assessing-eu-plans-to-import-hydrogen-from-north-africa

