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البديل النظيف:
هل تنجح سياسات التوسع في استخدام الهيدروجين األخضر ؟

فــي الوقــت الراهــن، يتجــه العالــم للبحــث عــن 
بدائــل جديــدة للطاقــة، ولعــل أبرز تلــك البدائل 
هــو الهيدروجيــن األخضــر، الــذي احتــل مكانــة 
مميــزة خــال الحديــث عنــه فــي قمــة شــرم 
الشيخ للمناخ Cop 27؛ إذ يحظى الهيدروجين 
بمزايــا رئيســية قــد يكــون أهمهــا دوره فــي 
تقليــل االنبعاثــات الناتجــة عــن إنتــاج الكهربــاء، 
الهيدروجيــن  إمــدادات  وفــرة  علــى  عــاوة 

مقارنــة بمصــادر الطاقــة التقليديــة.

ــة  ــل مواتي ــه البحــث عــن بدائ ــم في ــذي يحــاول العال فــي الوقــت ال
لتغيــر المنــاخ، ومســاعيه للتخلــص مــن الكربــون، وفــي ظــل 
ــن  ــوص تأمي ــدول بخص ــض ال ــا بع ــرض له ــي تتع ــات الت التحدي
ــرز   ــي؛ يب ــا دول االتحــاد األوروب ــي مقدمته ــة، وف مصــادر الطاق
الهيدروجيــن الناتــج عــن تقســيم جزيئــات المــاء إلــى هيدروجيــن 
ــث  ــم؛ حي ــول العال ــدول ح ــن ال ــد م ــاً للعدي ــاً جذاب ــجين، ح وأكس
يمثــل االعتمــاد عليــه فرصــة كبيــرة للمســاعدة فــي تلبيــة الطلــب 
العالمــي علــى الطاقــة، إضافــة إلــى المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف 
ــة  ــر طاق ــى توفي ــدرة عل ــه مــن ق ــا لدي ــل المناخــي، نظــراً لم العم
ــاء.  ــد هــو الم ــوي الوحي ــا الثان ــل، ومنتجه ــع والنق ــة للتصني نظيف

اتجاهات صاعدة 

تشــهد صناعــة الهيدروجيــن األخضــر إقبــاالً كبيــراً علــى مســتوى 
ــتعرضها  ــات، نس ــدة اتجاه ــي ع ــك بوضــوح ف ــر ذل ــم، يظه العال

كمــا يلــي:

1- زيــادة الطلــب العالمــي علــى الهيدروجيــن األخضــر: ففــي عــام 
2020، بلــغ الطلــب علــى الهيدروجيــن األخضــر مــا يقــدر بنحــو 
ــه  ــب علي ــو الطل ــع أن ينم ــن المتوق ــري، وم ــن مت ــون ط 87 ملي
إلــى 500 - 680 مليــون طــن متــري بحلــول عــام 2050، فــي 
ــن األخضــر  ــى الهيدروجي ــب عل ــهده الطل ــذي ش ــو ال ضــوء النم
خــال عــام واحــد مــن عــام 2020 إلــى عــام 2021؛ حيــث 
ــار دوالر  ــو 130 ملي ــن نح ــاج الهيدروجي ــة ســوق إنت ــت قيم بلغ
ــي  ــدل ف ــك المع ــتمر ذل ــع أن يس ــن المتوق ــام 2021، وم ــي ع ف

ــى عــام 2030. ــى 9.2 % ســنوياً حت ــو ليصــل إل النم
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الهيدروجيــن األخضــر:   فــي  أمريكيــة  قيــادة مشــاريع   -2
تحــاول الواليــات المتحــدة فــي الوقــت الحالــي تعزيــز اعتمــاد 
الهيدروجيــن األخضــر ومواجهــة التحديــات المتعلقــة بــه، عبــر 
قيــادة عــدد مــن مشــاريع الطاقــة الخضــراء فــي الدولــة. وفــي 
ذلــك اإلطــار، تســتثمر واليــة كاليفورنيــا األمريكيــة نحــو 230 
ــام 2023،  ــل ع ــن قب ــاريع الهيدروجي ــي مش ــون دوالر ف ملي
كمــا ُيجــرى بنــاء أكبــر مشــروع هيدروجيــن أخضــر فــي 
العالــم فــي النكســتر إحــدى مــدن واليــة كاليفورنيــا، مــن قبــل 

شــركة الطاقــة العالميــة SGH2 ، وهــو المشــروع الــذي يتــم 
مــن خالــه إعــادة تدويــر النفايــات؛ حيــث يتــم حــرق 42 ألــف 
ــاج  ــنوياً إلنت ــا س ــاد تدويره ــة المع ــات الورقي ــن النفاي ــن م ط

ــن األخضــر. الهيدروجي

الهيدروجيــن  دعــم  لمشــاريع  المتحــدة  األمــم  إطــاق   -3
ــاد  ــل االعتم ــي تقلي ــة ف ــة العالمي ــار الرغب ــي إط األخضــر:  ف
مشــاريع  لتبنــي  المتحــدة  األمــم  اتجهــت  الكربــون،  علــى 

األخضــر. الهيدروجيــن  إنتــاج  دعــم  الرئيســي  غرضهــا 
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ــد  ــت األمــم المتحــدة ق ــي ديســمبر مــن العــام الماضــي، كان فف
أطلقــت مبــادرة Green Hydrogen Catapult، التــي 
جمعــت ســبعة مــن أكبــر مطــوري مشــاريع الهيدروجيــن 
األخضــر العالميــة بهــدف خفــض تكلفــة الهيدروجيــن األخضــر 
إلــى أقــل مــن دوالريــن للكيلوجــرام وزيــادة إنتــاج الهيدروجيــن 

ــول عــام 2027.  ــاً بحل ــدار 50 ضعف األخضــر بمق

ــن األخضــر:  ــي ســوق الهيدروجي ــا ف ــرص أفريقي ــو ف 4- نم
ــوق  ــن الس ــى 10 % م ــا عل ــتحوذ أفريقي ــح أن تس ــن المرج م
العالميــة للهيدروجيــن األخضــر بحلــول عــام 2050، كمــا 
ــل  ــا يص ــر م ــن األخض ــاريع الهيدروجي ــق مش ــع أن تخل ُيتوق
ــى 120  ــف مــا يصــل إل ــة، بمــا يضي ــون وظيف ــى 3.7 ملي إل
ــارة الســمراء  ــي للق ــي اإلجمال ــج المحل ــى النات ــار دوالر إل ملي

ــة. ــة المقبل ــود الثاث ــي العق ف

فــي ذلــك اإلطــار، تســعى عــدد مــن الــدول األفريقيــة 
للنهــوض بســوق الهيدروجيــن األخضــر عبــر زيــادة عــدد مــن 
مشــاريع الطاقــة الخضــراء، منهــا مــا تــم فــي أبريــل مــن العــام 
الجــاري، عندمــا اتفقــت شــركة “مصــدر” بصفتهــا رائــدة فــي 

مشــاريع الطاقــة النظيفــة فــي شــمال أفريقيــا، مــع شــركة حســن 
ــر  ــن أجــل تطوي ــاون م ــى التع ــة، عل ــق المصري عــام للمراف
مصانــع إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر فــي المنطقــة االقتصاديــة 
لقنــاة الســويس وعلــى ســاحل البحــر األبيــض المتوســط. ومــن 
المرجــح أن تشــهد االتفاقيــة قيــام شــركتي مصــدر وحســن عام 
ــاج  ــع إنت ــر مصان ــق بإنشــاء منصــة اســتراتيجية لتطوي للمراف
الهيدروجيــن األخضــر فــي مصــر، كمــا يســعى المشــروع 
إلــى إنتــاج مــا يصــل إلــى 480 ألــف طــن مــن الهيدروجيــن 

األخضــر ســنوياً. 

الهيدروجيــن األخضــر:  5- اهتمــام أوروبــي بمشــروعات 
ــراكة  ــي لـ”الش ــاد األوروب ــروج االتح ــي، ي ــت الحال ــي الوق ف
األوروبيــة للهيدروجيــن النظيــف”، وهــي الرابطــة األوروبيــة 
ــيخ  ــى ترس ــعى إل ــي تس ــن الت ــية المرتبطــة بالهيدروجي الرئيس
ــات،  ــن االنبعاث ــاٍل م ــع خ ــط لمجتم ــن نش ــل تمكي ــها كعام نفس
ــا  ــز تكنولوجي ــكار وتعزي ــر االبت ــى تطوي ــا عل ــز عمله ويترك

الهيدروجيــن واالســتجابة للتحديــات القائمــة. 
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ــط  ــروع مرتب ــن 1000 مش ــر م ــاً أكث ــة حالي ــك الرابط وتمتل
ــة مــن  بتحســين سلســلة قيمــة الهيدروجيــن فــي مراحــل مختلف
البحــث والتطويــر، بدعــم مــن بعــض الــوكاء الرئيســيين فــي 
القــارة األوروبيــة، بمــا فــي ذلــك مركــز أبحــاث تخزيــن الطاقــة 

.CIC energiGUNE الكهروكيميائيــة والحراريــة

فيمــا وقعــت شــركة الطاقــة Plug Power اتفاقيــة لجلــب 
الهيدروجيــن األخضــر إلــى المنصات اللوجســتية لمســتودعاتها 
ــع أن توســع سلســلة  ــة مــن المتوق ــا، وبهــذه الطريق ــي أوروب ف
ــث  ــن؛ حي ــتخدام الهيدروجي ــا اس ــي أوروب ــرى ف ــر الكب المتاج
ســتبدأ شــركة بلج باور Plug Power وشــركة أكيونا للطاقة 
المتجــددة ACCIONA، مــن خــال مشــروع مشــترك، فــي 
ــي العــام  ــي إســبانيا ف ــن األخضــر ف ــن للهيدروجي ــاء محطتي بن
ــاً  المقبــل، ومــن المرجــح أن تبلــغ طاقتهمــا المشــتركة 30 طن
ــتثمار  ــي االس ــيبلغ إجمال ــا س ــام 2024 - 2025، كم ــي ع ف

نحــو 200 مليــون دوالر. 

مزايا جوهرية 

للهيدروجيــن األخضــر، مزايــا عديــدة تقــف وراء ارتفــاع 
الطلــب عليــه والتوجــه العالمــي الصاعــد نحــوه، ويمكــن 

تنــاول أهــم تلــك المميــزات فيمــا يأتــي:

1- المســاهمة فــي تقليــل االنبعاثــات الناتجــة عــن إنتــاج 
ــراري،  ــاس الح ــرة االحتب ــن ظاه ــد م ــب الح ــاء: يتطل الكهرب
التخلــي عــن اســتخدام الوقــود األحفــوري فــي جميــع القطاعــات 

االقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك الصناعــة. ويأتــي الهيدروجيــن 
ــي  ــون ف ــة الكرب ــي إزال ــاهمة ف ــول المس ــد الحل ــر كأح األخض
األنشــطة األقــل اعتمــاداً علــى الكهربــاء. فعلــى ســبيل المثــال، 
تســاهم صناعــة الصلــب بنســبة 7 % مــن إجمالــي انبعاثــات ثاني 
ــق  ــم، ولتحقي ــع أنحــاء العال ــي جمي ــون )CO2( ف أكســيد الكرب
إزالــة الكربــون وتقليــل البصمــة الكربونيــة، فإنــه مــن الممكــن 
حقــن الهيدروجيــن فــي أفــران الصهــر؛ حيــث يصنــع الفــوالذ، 
ومــن ثــم اســتبدال وقــود نظيــف وهــو )الهيدروجيــن األخضــر( 
مــكان غــاز فــرن الكــوك، بيــد أن تلــك التكنولوجيــا ال تــزال قيــد 
الدراســة، إال أن فــرص تطبيقهــا تظــل كبيــرة فــي ظــل االنفتــاح 
العالمــي علــى االســتفادة مــن الهيدروجيــن األخضــر فــي خفــض 

البصمــة الكربونيــة.

ــل  ــي تقلي ــن األخضــر لعــب دور ف ــن للهيدروجي ــك يمك كذل
ــة  ــافات طويل ــحن لمس ــران والش ــن الطي ــة ع ــات الناتج االنبعاث
وتصنيــع الخرســانة والصلــب. وفــي هــذا الصدد، تقــوم 45 دولة 
بوضــع أو نشــر اســتراتيجيات تســتهدف دعــم وتحفيــز اســتخدام 
الهيدروجيــن األخضــر كوســيلة إلزالــة الكربــون مــن الصناعــة 
والبحــث عــن وســائل مبتكــرة غرضهــا الرئيســي االســتفادة مــن 

الهيدروجيــن األخضــر فــي إزالــة الكربــون.

2– وفــرة إمــدادات الهيدروجيــن: يتمتــع الهيدروجيــن بوفــرة 
ــه أو  ــن إنتاج ــث يمك ــاً؛ حي ــا عملي ــدود له ــي ال ح ــه الت إمدادات

نقلــه إلــى مــكان آخــر. 
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ــات  ــن كمي ــتطيع تخزي ــي ال تس ــات الت ــس البطاري ــى عك وعل
كبيــرة مــن الكهربــاء لفتــرات طويلــة مــن الزمــن، يمكــن إنتــاج 
الهيدروجيــن مــن الطاقــة المتجــددة الزائــدة وتخزينــه بكميــات 
ــا  ــى م ــن عل ــوي الهيدروجي ــك يحت ــة. كذل ــرة طويل ــرة لفت كبي
يقــرب مــن ثاثــة أضعــاف الطاقــة التــي يحتويهــا الوقــود 
األحفــوري؛ لذلــك يمكــن االســتفادة مــن القليــل منــه للقيــام بــأي 
عمــل، كمــا أن مــن المزايــا الخاصــة بالهيدروجيــن األخضــر، 
أنــه يمكــن إنتاجــه أينمــا وجــد المــاء والكهربــاء لتوليــد المزيــد 

ــاء أو الحــرارة. مــن الكهرب

تشــهد  األخضــر:  للهيدروجيــن  العديــدة  االســتخدامات   -3
تقنيــات إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر موجــة متجــددة مــن 
االهتمــام؛ وذلــك ألن االســتخدامات المحتملــة للهيدروجيــن 
ــة  ــد الطاق ــك تولي ــي ذل ــا ف ــددة بم ــات متع ــر قطاع ــع عب تتوس
وعمليــات التصنيــع فــي صناعــات متنوعــة كصناعــة الصلــب 
وإنتــاج األســمنت وخايــا الوقــود للمركبــات الكهربائيــة والنقــل 
الثقيــل مثــل الشــحن وإنتــاج األمونيــا الخضــراء لألســمدة 

ومنتجــات التنظيــف والتبريــد.

ــي صــورة  ــن األخضــر ف ــتخدام الهيدروجي ــن اس ــا يمك كم
ــود،  ــاء أو وق ــى كهرب ــه إل ــكان تحويل ــائل، وباإلم ــاز أو س غ

كذلــك ثمــة طــرق عديــدة إلنتاجــه. ويذكــر فــي ذلــك اإلطــار، 
ــن  ــري م ــون طــن مت ــن 70 ملي ــرب م ــا يق ــاج م ــم إنت ــه يت أن
ــي  ــتخدامه ف ــام الس ــم كل ع ــتوى العال ــى مس ــن عل الهيدروجي
النفــط وإنتــاج األمونيــا وتصنيــع الصلــب وإنتــاج  تكريــر 
الكيمياويــات واألســمدة وتجهيــز األغذيــة والمعــادن وغيــر 

ــك. ذل

ــب  ــوط أنابي ــي خط ــه ف ــة تخزين ــك، إمكاني ــى ذل أضــف إل
والســيارات  المنزليــة،  األجهــزة  لتشــغيل  الحاليــة  الغــاز 
اســتخدام  يمكــن  كمــا  اإللكترونيــة،  واألجهــزة  الكهربائيــة 
خايــا الوقــود فــي المجــال العســكري أو فــي مناطــق الكــوارث 

والعمــل كمولــدات مســتقلة للكهربــاء أو الحــرارة.

تحديات رئيسية 

رغــم المزايــا مــن وراء اســتخدام الهيدروجيــن األخضــر، 
واالتجاهــات الصاعــدة فــي تبنيــه واســتخدامه، فــإن ثمــة 
تحديــات تعيــق فــرص االعتمــاد عليــه بصــورة تامــة، نتناولهــا 

ــي:  كمــا يأت

1- تكاليــف اإلنتــاج المرتفعــة للهيدروجين األخضر: يعد ســعر 
الهيدروجيــن األخضــر هــو التحــدي األبــرز واألهم أمــام إنتاجه.
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ــة  ــاف تكلف ــة أضع ــن األخضــر ثاث ــاج الهيدروجي ــف إنت إذ يكل
الغــاز الطبيعــي، كمــا أنــه أغلــى بكثيــر مــن إنتــاج الهيدروجيــن 
الرمــادي أو األزرق. فبينمــا يكلــف الهيدروجيــن الرمــادي نحــو 
ــن األزرق  ــإن الهيدروجي ــد، ف ــرام الواح ــورو للكيلوج 1.50 ي
يكلــف مــن 2 إلــى 3 يوروهــات للكيلوجــرام، فيمــا يكلــف 
األخضــر مــن 3.50 يــورو إلــى 6 يوروهــات للكيلوجــرام، وفقاً 

لدراســة حديثــة.

ــو  ــن األخضــر ه ــة للهيدروجي ــاج المرتفع ــف اإلنت ــل تكالي ولع
مــا يعيــق تطبيقــه فــي قطاعــات صناعيــة مختلفــة؛ فبالرغــم مــن 
اســتخدام صناعــات الصلــب والكيمياويــات للهيدروجيــن بصورة 
ــى  ــد مــن الشــركات تحجــم عــن التحــول إل ــإن العدي رئيســية، ف
الهيدروجيــن األخضــر، فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة، 
حيــث تتنافــس المنتجــات الخضــراء ذات األســعار األعلــى مــع 
الخيــارات الرماديــة ذات األســعار المنخفضــة، ال ســيما فــي 
القطاعــات الكثيفــة رأس المــال ذات هوامــش الربــح المنخفضــة.

لكــن وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن مــن المتوقــع فــي ظــل انخفــاض 
أســعار الطاقــة المتجــددة، إلــى جانــب انخفــاض تكلفــة المحلــل 
الكهربائــي المســتخدم فــي إنتــاج الهيدروجيــن، وزيــادة كفاءتــه 
ــدوى  ــزداد الج ــدة، أن ت ــة الجدي ــينات التكنولوجي ــبب التحس بس

ــن األخضــر مســتقباً. ــاج الهيدروجي ــة إلنت التجاري

2– عــدم األمــان المرتبــط باســتخدام الهيدروجيــن: مــن ضمــن 
التحديــات والمخاطــر الناجمــة عــن اســتخدام الهيدروجيــن 
ــي  ــن الحــذر ف ــل م ــا يجع ــه لاشــتعال؛ م األخضــر هــو قابليت
التعامــل معــه بشــكل صحيــح عنــد االســتعمال حتميــة واجبــة؛ 
إذ يعــد أكثــر قابليــة لاشــتعال عنــد مقارنتــه بالبنزيــن والغــاز 
الطبيعــي؛ وذلــك نظــراً ألن الهيدروجيــن خفيــف جــداً - أخــف 
ــي  ــه ينتشــر ف ــا يجعل ــن؛ م ــن أبخــرة البنزي ــرة م بنحــو 57 م

ــة شــديدة. الغــاف الجــوي بســرعة وخف

ألن  نظــراً  األخضــر:  الهيدروجيــن  نقــل  صعوبــة   –3
ــب  ــن الصع ــن، فم ــن البنزي ــر م ــة بكثي ــل كثاف ــن أق الهيدروجي
ــة  ــة مئوي ــى 253- درج ــد إل ــى التبري ــا إل ــاج إم ــه؛ إذ يحت نقل
لتســييله، أو يحتــاج إلــى الضغــط حتــى 700 مــرة مــن الضغــط 
ــاً، يتــم نقــل  ــه كغــاز مضغــوط. وحالي الجــوي حتــى يمكــن نقل
الهيدروجيــن عبــر خطــوط األنابيــب المخصصــة، في شــاحنات 
مقطــورات  فــي  أو  الحــرارة،  منخفضــة  ســائلة  صهاريــج 
أنبوبيــة تحمــل الهيدروجيــن الغــازي، أو عــن طريــق الســكك 
الحديديــة أو الســفن الحربيــة. وأحيانــاً تســتخدم خطــوط أنابيــب 
ــن؛  ــط مــن الهيدروجي ــة محــدودة فق ــل كمي الغــاز الطبيعــي لنق
ألن الهيدروجيــن يمكــن أن يجعــل األنابيــب الفوالذيــة واللحــام 

ــي حــدوث تشــققات بهــا.  هشــة؛ مــا يتســبب ف
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 
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 بيــد أن ذلــك يمكــن التغلــب عليــه بمــزج أقــل مــن 5 إلــى
توزيــع  يمكــن  حيــث  الطبيعــي؛  الغــاز  مــع  منــه   %  10
ــاز الطبيعــي، إال  ــة للغ ــة التحتي ــر البني ــان عب ــن بأم الهيدروجي
أنــه مــن أجــل توزيــع الهيدروجيــن النقــي بصــورة ســليمة، فــإن 
ــب  ــوط أنابي ــى خط ــرة عل ــات كبي ــال تعدي ــب إدخ ــك يتطل ذل
الغــاز الطبيعــي؛ لتجنــب التهالــك المحتمــل لألنابيــب المعدنيــة، 
أو قــد يلــزم إنشــاء خطــوط أنابيــب هيدروجيــن منفصلــة تمامــاً 

ــائر. ــادي أي خس لتف

4– نــدرة محطــات الهيدروجيــن األخضــر: مــن التحديــات 
التــي تواجــه الســيارات الكهربائيــة التــي تعمــل بخايــا الوقــود 
هــو كيفيــة تخزيــن كميــة كافيــة مــن الهيدروجيــن - مــن خمســة 
إلــى 13 كيلوجرامــاً مــن غــاز الهيدروجيــن المضغــوط - فــي 
الســيارة، وهــي الكميــة الكافيــة لقيــادة نحــو 300 ميــل؛ وذلــك 
نظــراً لصعوبــة تخزيــن تلــك الكميــة إال تحــت ظــروف معينــة، 
ــرة  ــى وف ــاج إل ــوع مــن الســيارات يحت ــك الن ــإن ذل ــم ف ومــن ث
فــي محطــات الهيدروجيــن، بحيــث تســتطيع الســيارات التــزود 

بالهيدروجيــن كلمــا تطلبــت الحاجــة ذلــك.

غيــر أن نــدرة محطــات الهيدروجيــن تعيــق التطــور فــي 
ســوق الســيارات الكهربائيــة التــي تعمــل بخايــا الوقــود؛ 
ــى أغســطس  ــال، حت ــى ســبيل المث ــات المتحــدة عل ــي الوالي فف
ــود  ــد الوق ــاك ســوى 46 محطــة لتزوي ــن هن ــم يك الماضــي، ل
ــف  ــا يكل ــا، فيم ــة كاليفورني ــي والي ــا ف ــن، 43 منه بالهيدروجي
الهيدروجيــن نحــو 8 دوالرات للرطــل، مقارنة بـــ3.18 دوالر 

ــا. ــي كاليفورني ــاز ف ــن الغ ــون م للجال

مستقبل واعد

فــي ظــل تصاعــد االهتمــام العالمــي بالهيدروجيــن، فمــن 
المتوقــع أن يلعــب بأشــكاله المختلفــة، بمــا فــي ذلــك األخضــر 
ــة،  واألزرق والرمــادي، دوراً رئيســياً خــال الســنوات المقبل
ــاً مــع رغبــة العديــد مــن االقتصــادات والصناعــات فــي  تزامن
ــار  ــن آث ــف م ــون للتخفي ــض الكرب ــم منخف ــى عال ــال إل االنتق
تغيــر المنــاخ. وبنــاًء علــى ذلــك، فمــن المتوقــع أن يصــل حجــم 
صناعــة الهيدروجيــن إلــى 183 مليــار دوالر بحلــول عــام 
ــام 2017،  ــي ع ــار دوالر ف ــن 129 ملي ــاً م 2023، ارتفاع

ــنز. ــش سوليوش ــركة Fitch Solutions فيت ــاً لش وفق

وفــي ضــوء زخــم االهتمــام العالمــي بالهيدروجيــن األخضــر، 
ــاء  ــول إنش ــدول ح ــن ال ــات بي ــن االتفاقي ــد م ــرام العدي ــم إب ت
ــات  ــى تحدي ــب عل ــا التغل ــن، هدفه ــة للهيدروجي ــرق تجاري ط
نقلــه وتخزينــه. وبالرغــم مــن أن العوامــل الخاصــة بالســوق 
ــاج الهيدروجيــن األخضــر  ــة فــي ارتفــاع تكاليــف إنت -المتمثل
ــن  ــى الهيدروجي ــريع إل ــال الس ــة لانتق ــر مواتي ــزال غي -ال ت
ــكار  ــى االبت ــن بواســطة اللجــوء إل ــإن مــن الممك األخضــر، ف
إخفاقــات  معالجــة  الجديــدة  الصناعيــة  السياســات  وتبنــي 
الســوق؛ وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن التدخات التــي تجعل 
الهيدروجيــن األخضــر قابــاً للتطبيــق علــى نطــاق واســع، بمــا 
يســهم فــي التحــول الجــاد نحــو التصنيــع المنخفــض الكربــون 
وتحقيــق أهــداف العمــل المناخــي، وتحقيــق التخلــي التدريجــي 

عــن الوقــود األحفــوري.


