خياته
حول تجربته العلمية واستفادة المنطقة العربية من ر
ا رليوفيسور أبوبكر باحاج يف لقاء خاص
أجرى اللقاء :عبد الحكيم محمود

والتغبات المناخية وأستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة ساوث هامبتون بالمملكة
البوفيسور أبو بكر سالم باحاج عالم الطاقة
ر
ر
البيطانية يف
المتحدة ،ومؤسس برنامج البحث
العلم يف مجال الطاقة المستدامة بجامعة ساوث هامبتون الرائدة ربي الجامعات ر
ي
هذا المجال منذ  25عاما.
ً
ً
والتغبات المناخية بجامعة
البوفسور أبوبكر باحاج حاليا رئيسا لشعبة الطاقة
ر
يعمل ر
ً
الت سميت باسم (مجموعة البحث يف الطاقة
ساوث هامبتون ،ورئيسا للمجموعات البحثية ي
المستدامة) .وهو أيضا عضو ومراجع يف مجالس العديد من الهيئات المانحة لألبحاث ،بما
فيها مجلس البحث يف الهندسة والعلوم التطبيقية والمؤسسة الكندية لإلبداع والتعليم
العال يف إيرلندا ومجلس اسباتيجيات البحث لدول الكومونويلث وقسم األبحاث اإلبداعية
ي
ر
الصغبة الزراعية يف أمريكا والمؤسسة النيوزلندية لعلوم البحث والتقنية وكذلك
للمشوعات
ر
كبب المسششارين لبلدية
الوكالة الدولية للطاقة يف مجال ااقة المحيطات .وقد تم تعينن ر
ساوث هامبتون يف بريطانيا باإلضافة لعمل .
البحت يف مجال الهندسة المدنية والبنئية حيث صنفت  %80من أبحاث
البوفسور باحاج مرتبة مرموقة يف سلم العمل
ويحتل ر
ي
عام 2008م كأبحاث "رائدة عالميا" أو "ممتازة دوليا".
للبفسور با حاج العديد من الزماالت مع مؤسسات علمية وبحثية عالمية مرموقة ،ومشاري ع وبرامج علمية يف عدد من بلدان العالم،
ر
مختب أنجسبوم
الصي منذ  .2017وزمالة يف
فهو أستاذ زائر يف جامعة شيان للهندسة المعمارية والتكنولوجيا ( ،)XAUATيف
ر
ر
وجامعة الهندسة يف أوبساال ،يف السويد (.)2015-2011
وهو كذلك أستاذ زائر ألبحاث الطاقة يف عدد من البلدان منها جامعة الملك عبد العزيز ،يف جدة بالمملكة العربية السعودية منذ
.2014
ُ
تعيي من
كبب المسششارين ا
البوفيسور باحاج ر
تعيي ر
لعلميي لمجلس مدينة ساوث هامبتون  -ويعتقد أن أول ر
ر
يف عام  ،2012تم ر
نوع يف المملكة المتحدة ،كما اختاره مجلس العلوم يف المملكة المتحدة كواحد من أفضل  100عالم ممارس يف المملكة المتحدة
وذلك يف العام .2014
لليفسور أبوبكر سالم باحاج.
يف السطور التالية نتعرف عىل بعض من مالمح التجربة
والمسية العلمية ر
ر

هل يمكن أن تعطينا صورة موجزة عن رحلتكم العلمية إل جامعة ساوث هامتون؟
قريت يف
رغبت يف تعلم المزيد عن العالم بدأت مبكرا عندما كنت افال يف
هذا سؤال جدير باالهتمام يف بداية حديثنا ،حيث أن
ي
ي
محافظة حضموت بجنوب اليمن.
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ساتذب يف المدرسة أكب حرصا عىل تعلم المزيد ،ومن تلك األسئلة
ألب وأ
جعلتت أ
وقد
ي
الت كنت أسألها ر ي
سئلت الفضولية المبايدة ي
ي
ي
ر
تأب مياه الشب من تحت األرض يف
الت كانت
تشغلت وعىل سبيل المثال :كيف يعمل الراديو؟ لماذا نحتاج إل بطاريات؟ لماذا ي
ي
ي
ر
البب العميق المجاور لنا؟ لماذا يحدث فيضان حولنا رغم عدم هطول األمطار؟ لماذا تحدث ظاهرة الشهب يف السماء؟ كيف
الزمتت حت أكملت
الت
وغبها من األسئلة
ر
يحدث الليل والنهار؟ ...ر
ي
والت كانت حافزا ودافعا يل لمزيد من التعلم والدراسة ي
الكثب ،ي
اإلنجلبية
الدراسة الثانوية يف مدينة عدن عاصمة جنوب اليمن حينها ،حيث التحقت يف الدراسة االبتدائية يف مدارس تدرس باللغة
ر
ُ
وه مدارس تعرف باسم مدارس البادري.
ي
الخريجي شهادة الثقافة العامة British General
الفت يف عدن وهو معهد كان يمنح
اكمال لمرحلة الثانوية يف المعهد
بعد
ر
ي
ي
وبالتال
) ، Culture Certificate (GCEكنت اامح للدراسة الجامعية ،ولكن لم تكن يف عدن حينها أي جامعة من الجامعات،
ي
وأب كنت من
كان البد من السفر إل خارج اليمن للدراسة الجامعية ،وقد قع اختياري عىل الدراسة يف المملكة المتحدة ،السيما ي
تؤهلت للدراسة يف المملكة المتحدة.
الت
ر ي
ي
الفت ولدي شهادة الثقافة العامة ،ي
خريج المعهد ي
بانتقال إل جامعة ساوث هامبتون يف جنوب المملكة المتحدة وذلك
متتاليي وانتهت
لعامي
يف البداية بدأت بالدراسة يف لندن
ر
ر
ي
ُ
ر
انتهاب من الدراسة الجامعية يف الجامعة ،عرض
الكثب من عوامل الشششيت .بعد
كببة مثل لندن بها
ر
لصعوبة االستمرار يف مدينة ر
ي
ي
حصول عىل درجة الدكتوراه
عىل اكمال الدراسات العليا حت الدكتوراه يف نفس الجامعة بقسم اإللكبونيات وعلوم الحاسب .وبعد
ي
ي
ُ
عىل وظيفة باحث يف تطبيقات المجاالت الكهرومغناايسية العالية المستخدمة يف مجاالت الفصل ،وقد عملت فيها لمدة
عرضت ي
علم مناسب.
ريادب العلمية يف مجال
ولكنت يف هذه الفبة كنت أبحث عن فرصة أخرى إلثبات
ثمان سنوات،
ي
ي
ي
علم يف مجال الطاقة يف الجامعة ،وخاصة الطاقة المتجددة ،وهذا وفر يل المسار
و يف هذه الفبة الحظت أن ال يوجد بحث
ي
الخبات العلمية والهندسية بهدف تأسيس مجموعة بحثية يف الجامعة.
المناسب للبدء يف تطوير ر
وقد قمت بتأسيس مجموعة ابحاث الطاقة المستدامة بجامعة ساوث هامبتون يف بداية الشسعينات
الخارج .يف البداية يف مجال الخاليا الكهروضوئية ثم توسعنا يف
( )SERG, www.energy.soton.ac.ukوأمنت لها التمويل
ر ي
وغبها باإلضافة إل أبحاث كفاءة الطاقة .مع الوقت انضمت
أنظمة الطاقة المتجددة األخرى ،مثل الرياح واألمواج والمد والجزر ر
والتغبات المناخية ذات الصدارة عىل مستوى العالم.
مجموعة أبحاث الطاقة المستدامة إل شعبة الطاقة
ر

والتغبات المناخية بجامعة ساوث هامبتون بدراستها حاليا.
الت تقوم شعبة الطاقة
ر
شكل  :1الموضوعات البحثية ي
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الت تركزت فيها دراساتكم ومشاريعكم العلمية يف السنوات
ماه زماالتكم ومشاركتكم العلمية مع الدول األجنبية مثل
ر
الصي ي
ي
األخبة؟
ر
وغبها
الصي ،كينيا ،أوغندا ،األردن،
لدينا تعاون مع العديد من الدول ومن ضمنها
الفلبي ،فيشنام ،والمملكة العربية السعودية ،ر
ر
ر
الت ال يمكن حضها حاليا .المزيد من التفاصيل موجودة عىل موقعنا عىل االنبنت . www.energy.soton.ac.uk
من ي
الصي يدور حول المدن  -كيف يستهلكون مواردهم؟ كيف
مثب لالهتمام والتحوالت في رسيعة .تعاوننا المبد ر يب مع
الصي بلد ر
ر
ر
الصي بلد رسي ع الخىط ،ومن
وغب ذلك .وهذا النوع من األبحاث مهم جدا وبشدة ،وخاصة أن
تأثبهم عىل البنئة؟ ر
يقللون من ر
ر
ر
زمت يباوح ربي أرب ع وخمس سنوات.
الممكن إجراء مشوع
بحت بها يتعلق بالمدن ورؤية نتائج يف إاار ي
ي
كب عملنا عىل أبحاث الطاقة والنقل ودراسات السلوك ر
البشي يف استخدام الطاقة ولدينا حاليا تطلعات مع
يف
الصي أيضا قمنا بب ر
ر
الصي والرائدة يف البحث
الصننيي حول هذه المواضيع .احمل أيضا درجة أستاذ زائر يف إحدى الجامعات المرموقة يف
ررسكائنا
ر
ر
العلم يف مجال المدن الطاقة .الذكية
ي
اغبي يف استكمال دراساتهم العليا يف الخارج خاصة يف مجال
والباحثي الشباب يف العالم
ه نصائحكم للطالب
العرب الر ر
ر
ري
ما ي
تخصصكم؟
يعت أن الشخص يحتاج إل أن يكون دؤوبا
تعلمت من ر
خب يب الشخصية ،أن عىل المرء أن يكون مصمم عىل تحقيق أهداف  .هذا ي
بشأن دراسات ليحقق نتائج عالية .ستقدم النتائج الجيدة دليال عىل العمل الجاد والقدرات العالية ،والذي سوف يؤدي بدوره إلقناع
جهات التمويل لدعم المنح للدراسة بالخارج.
أخبا عىل إجازة وفرصة للدراسة لمدة عام واحد
لكنت كنت مثابرا مع
حالت ،لم يكن هذا الدعم متاحا،
يف
عائلت ،حت حصلت ر
ي
ي
ي
أنت نجحت! من المهم أيضا إدراك أن الحظ يلعب
فقط يف المملكة المتحدة ،حيث التكلفة مرتفعة ،والنقود قليلة .ثابرت وأعتقد ي
المهت أمر ال بد من لجميع الطالب الشباب .يمكن تلخيص الخطوات لتحقيق
العال أو التدريب
أيضا دورا رئيسيا .يف رأ ي يب ،التعليم
ي
ي
كالتال:
ذلك
ي
 -١عليك الدراسة بجدية للحصول عىل النتائج العالية المطلوبة.
 -٢حدد الموضوع الذي تريد دراست  .وكن صادقا ،واختار المجال الذي يناسب قدرتك.
ه إكمال درجة البكالوريوس يف بلدك ،أوال .سيكون أداؤك يف
 -٣التمويل هو العقبة الرئيسية أمام الدراسة يف الخارج .لذا،
نصيحت ي
ي
مرحلة البكالوريوس ر
مؤرسا عىل قرارك الستكمال دراستك العليا سواء بالداخل أو بالخارج .ومن المؤكد أن كلما كانت نتائجك أعىل
يف مرحلة البكالوريوس ستكون فرصتك يف الدراسة بالخارج والحصول عىل التمويل والمنح الدراسية يف الجامعات المرموقة قابلة
للتحقيق.
 -٤من المهم أيضا أن ندرك أن الدراسات العليا يف الخارج ،ليست مسألة سهلة .باإلضافة إل مشقة االبتعاد عن العائلة واألصدقاء،
زمت محدد ،لذلك من المهم أن تعمل بجد وتتعلم من أقرانك.
والت يجب علي تخطيها يف إاار ي
عىل الطالب اجتياز عقبات رئيسية ي
القصبة واختبارات تحديد المستوى وما إل ذلك يف
 -٥ال تنس أن يمكن لك أن تتدرب عىل مستويات مختلفة من خالل الدورات
ر
الجامعات الخارجية .جرب قبل أن تبدأ!
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األخبة يف تقنيات الطاقة المتجددة أن تساهم يف حل مشاكل االرتفاع لدرجة الحرارة يف العالم بشكل
كيف يمكن للتطورات
ر
العرب خاصة؟
وف العالم
ري
عام ي
المهندسي والعلماء يف الخيارات المتاحة للتقليل من االنبعاثات
هذا سؤال مهم جدا يف هذا السياق ،حيث يبحث العديد من
ر
وبالتال التقليل من ارتفاع درجات الحرارة .تقوم أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ااقة الرياح ،الطاقة الشمسية ،الطاقة
ي
ورئيس يف
المولدة من البحار (من األمواج ومن المد والجزر) ،والطاقة الجيوحرارية المستخرجة من باان األرض ،بلعب دور هام
ي
تقليل االنبعاثات وخاصة يف قطاع توليد الطاقة الكهربائية بصورة مبدئية ،وسوف يشبعها قطاعات أخرى.
وقد قامت العديد من الدول بوضع أهداف خاصة لخفض االنبعاثات ،وتنص معظم هذه األهداف عىل التخلص من االنبعاثات
الحرارية (حياد الكربون) بحلول عام  .2050ف الحقيقة ،وضعت المملكة المتحدة هذا الهدف ف ر
تشيعاتها يف العام  2008قبل
ي
ي
التغبات المناخية والحد من ارتفاع درجة الحرارة من  1.5درجة مئوية.
اتفاق باريس عام  2015حول ر
والت تحتوي عىل الكربون ،واالعتماد
وقف االعتماد عىل مصادر الطاقة األحفورية الملوثة للبنئة يف توليد الطاقة والتدفئة أو ر
التبيد ي
كربوب بالغ الصغر
عىل الطاقة المتجددة أمر بالغ األهمية يف استقرار درجة حرارة الكرة األرضية .أنظمة الطاقة المتجددة لها أثر
ي
رئيس من عمليات التصنيع واإلزالة) .وبغض النظر عن ذلك ،فإن باإلضافة لتقليل انبعاثات
وانبعاث حراري قليل (تنشأ بشكل
ي
الت تعمل
الكربون من توليد الطاقة الكهربائية ،فإن إزالة الكربون من عمليات التدفئة ر
والتبيد من خالل تشغيل المضخات الحرارية ي
المباب يتم رتبيدها وتسخينها من خالل شبكات تعتمد عىل هذه األنظمة
صغب .ويمكن أن نتخيل أن
كربوب
عىل كهرباء ذات أثر
ر
ي
ي
الجديدة .وبالمثل يمكن تحويل أنظمة النقل لدينا ،مثل السيارات والحافالت والقطارات والطائرات مستقبال إل الكهرباء المولدة
الهيدروجي األخض.
من الطاقة المتجددة من خالل البطاريات أو
ر
تقليل االنبعاثات الكربونية يف مجال الصناعة سوف يأخذ نفس المسار .كل هذه الجهود يجب أن تتم لتحقيق أهداف ومتطلبات
للتغبات المناخية للمحافظة أو لتقليل درجة حرارة الكرة األرضية عند درجة ونصف مئوية أو أقل.
اتفاقية باريس 2015
ر
مقبلي عىل األقل.
العرب ما زال يعتمد عىل الطاقة المولدة من الوقود األحفوري .ومن المرجح أن يستمر ذلك خالل عقدين
العالم
ر
ري
الكببة والمهمة ،وخاصة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ،كما هو الحال يف مض
ومع ذلك ،يوجد العديد من المشاري ع
ر
وغبها .ومع ذلك هناك حاجة لششي ع هذا التقدم لتحقيق أهداف
والمغرب والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،ر
ر
الت تدعم هذه األهداف بالتمويل
خفض االنبعاثات الحرارية .ودفع هذا الشسارع يجب أن يكون من خالل سن الششيعات الملزمة ي
والحوافز.
أيضا ،تفتقد المنطقة العربية إل قدرات التصنيع والتجميع عىل المستوى المحىل للوفاء بهذه ر
المشوعات الضخمة واالستفادة
ي
استباد التكنولوجيا والمعرفة الفنية من الخارج .من وجهة نظري ،هذا لن
منها .ولسوء الحظ يتم دعم هذه المشاري ع من خالل
ر
يوفر التعلم والمعرفة الفنية للمنطقة بحيث يمكنها االعتماد عىل نفسها والتقدم والمنافسة وخلق الوظائف ودعم االقتصاد.
لك تستفيد المنطقة العربية من هذا التوج الشي ع عالميا نحو الطاقة المتجددة ،عليها أن تحدد أي من هذه األنواع من الطاقة
ي
.
المتجددة الذي يمكن تبني بسهولة ليسمح بنشوء ابتكارات جديدة عىل مستوى المنطقة ونظرا ألن تقنية توليد الطاقة من الشمس
ر
الشاط،
الت عىل
والرياح عىل األرض
تبت تكنولوجيا توليد الطاقة من الرياح ي
أصبحت ناضجة ومتقدمة جدا ،فإن من المنط يق ي
ً
ر
أكب لإلبداع .قمنا مؤخرا بنش أفكار جديدة عن تحويل ااقة الرياح إل ااقة كهربائية
حيث انها أقل نضوجا مما يسمح بمجال ر
الت تتوفر بها حول منطقة الجزيرة العربية ،كما يتضح يف الشكل رقم ( .)2وعىل عكس تقنية الخاليا الشمسية،
والمصادر الجيدة ي
ه متاحة اوال اليوم .ااقة الرياح الشاائية توفر الفرصة األفضل
ال يعتمد تحويل ااقة الرياح الشاائية عىل اإلشعاع
الشمس بل ي
ي
للمنطقة ليس فقط يف توليد الطاقة الكهربائية النظيفة عىل نطاق واسع ،ولكن أيضا سشساهم يف إنشاء قطاع جديد يف الصناعة يف
المنطقة ألنها أقل تقدما ونضوجا من الوسائل األخرى لتوليد الطاقة مثل الطاقة الشمسية عالوة عىل ذلك ،يمكن أن نتصور أن
الكثب من احتياجات مياه ر
ر
الشب بواسطة الطاقة المتولدة من
شاط البحر سيمكن من تحلية مياه البحر لتغطية
التواجد عىل
ر
الرياح.
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وتبي هذه
تبي المنااق القابلة لتوليد الطاقة باستخدام ااقة الرياح الشاائية ،حول منطقة الجزيرة العربية .ر
الشكل ( :)2خريطة ر
الصور العالية الوضوح إمكانية استغالل مصادر الطاقة يف كل من المملكة العربية السعودية واليمن وعمان وقطر والبحرين والكويت.
غب مناسبة والمنطقة األكب مناسبة واألعىل تمثل بالرقم  .1وتقدر السعة المباكمة لتوليد الطاقة
وتبي النشيجة صفر أن المنطقة ر
ر
بحوال  35جيجاوات.
بصورتها البشيدية
ي

مع ارتفاع درجات الحرارة أصبح من المهم أن يساهم تخطيط المدن يف التخفيف من العبء الحراري ،فما هو الجديد يف هذا
المجال ،وهل لديكم اهتمام وإسهام في ؟
ً
مسؤولي عن  %80من
هذا أيضا سؤال مهم جدا ،كما نعلم أن  %50من سكان العالم يقيمون يف المدن .وبالرغم من ذلك فهم
ر
حجم االستهالك و %70من االنبعاثات الكربونية .من المرجح أن تستمر مدننا يف النمو خالل هذا القرن وما بعده .عالوة عىل ذلك،
فه تقدم أفضل الحلول الواعدة لحل مشاكل
ه المكان الذي توجد في االبتكارات والقيادة عندما تقبن بحجمها ،ي
فإن المدن ي
التغبات المناخية والطاقة ،حيث يستفاد من اإلمكانيات والتمويل المتاح من اقتصادها الضخم.
ر
المسؤولي عن اتخاذ القرار يف المدن ليس فقط لحساب كمية االنبعاثات الحرارية
يف منطقة المملكة المتحدة وخارجها ،نعمل مع
ر
تأثب المدن عىل البنئة.
اهي لتقليل ر
يف المدينة (الشكل  ،)3ولكن أيضا نقوم بدراسة الحاالت وتقديم الحلول ر
والب ر

شكل ( )3متشبع أداء المدينة الخضاء (النظيفة من االنبعاثات الحرارية) https://energy.soton.ac.uk/gcc
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المباب يف المدن تولد ااقتها الخاصة بها باستخدام أنظمة الخاليا الكهروضوئية،
البحت يف القسم عىل دراسة كيف جعل
يقوم عملنا
ي
ي
للمباب ،وكيفية تحديد المواقع األمثل لمحطات شحن السيارات الكهربائية يف المدن.
لتوفب التدفئة
وشبكات الحرارة المحسنة
ر
ي
كرس
العرب .وبالفعل لدينا حاليا مشاري ع مشبكة مع بعض الدول العربية وأشغل فيها أستاذ
كل عملنا قابل للتحويل إل العالم
ري
ي
المباب المبلية وكيفية تقليل ذلك باستخدام الطاقة
غب متفرغ .ونخطط يف هذه المشاري ع المشبكة لدراسة استهالك الطاقة يف
ر
ي
المباب.
المولدة من نظام الخاليا الكهروضوئية المثبتة عىل أسطح
ي
مزيد من التفاصيل موجودة عىل هذا الرابطhttps://energy.soton.ac.uk :

كيف يمكن للطاقة المتجددة أن تسهم يف تلبية احتياجات المدن العربية المكتظة بالسكان وتخفف من حدة تلوثها؟
السؤالي الثالث والرابع ،ولكن بشكل عام .سأحاول اإلجابة عن هذا السؤال
قمت باإلجابة أيضا عىل بعض أجزاء هذا السؤال يف
ر
ً
كب عىل مدن المنطقة العربية ،حيث المناخ حار جدا ،والعديد من مدنها عالية الراوبة أيضا.
بالب ر
أب:
فيما يتعلق
ه أهم النقاط يف ر ي ي
ي
بالمباب ،هذه ي
المباب لتكون أكب كفاءة من بداية التصميم وأثناء مرحلة البناء.
 -١يجب تشنيد
ي
ً
وتحسي لتالئم البنئة المحيطة بها مثل  -العزل الحراري الجيد ،استخدام الكتلة
المباب حاليا لعملية تجديد
 -٢يجب أن تخضع
ر
ي
الحرارية المناسبة للعزل ،اختيار اتجاه المبت لتقليل الكسب الحراري ألشعة الشمس الساقطة عىل واجهات المبت .إذا أخذنا يف
الكثب من
الماض يف ظل الظروف الجوية للمنطقة العربية قبل تكييف الهواء ،فإن تاريخنا يقدم
االعتبار كيف اعتدنا العيش يف
ر
ي
ً
األدلة عىل أن مبانننا قد تم بناؤها بشكل أفضل مناسبة للبنئة .فعىل سبيل المثال ،قام أجدادنا ببناء الجدران السميكة ،واستخدموا
تعتب تهوية داخلية).
التهوية الطبيعية ،وتدوير الهواء عن اريق البلكونات ،وعملوا مصائد للرياح والممرات والساحات (وهذه ر
لذلك ،من المهم التعلم من فنون العمارة القديمة لدينا وتطبيقها يف مبانننا الحالية والمستقبلية.
المباب لتوليد الطاقة الشمسية ،واستخدم رتبيد
المباب مثل تركيب الخاليا الشمسية عىل أسطح
 -٣استخدام التقنيات الحديثة يف
ي
ي
تسخي المياه .العديد من
األرض من خالل المبادالت الحرارية واستخدام الطاقة الشمسية الحرارية بدال من استخدام الكهرباء يف
ر
التبيد باستخدام مياه البحر من خالل المبادالت الحرارية.
مدننا العربية مدن ساحلية  -لذلك فإن من الممكن ر
المباب باستخدام المبادالت الحرارية المعززة بمصادر الطاقة المولدة
التبيد لتكتالت من
 -٤من الممكن أيضا استخدام شبكات ر
ي
من األرض ومياه البحر.
يىل:
فيما يتعلق بتقليل االنبعاثات الكربونية يف مجال النقل ،أرى أننا بحاجة إل ما ي
الصغب ،وبأسعار معقولة ومناسبة لجميع سكان المدينة.
الكربوب
عال الكفاءة مثل الحافالت والقطارات ذات األثر
ر
ي
 -١نقل عام ي
 -٢تشجيع استخدام المركبات الكهربائية مع إنشاء البنية التحتية المناسبة كمحطات الشحن.
الكربوب من أنظمة إمدادات الطاقة كما سبق يف السؤال الثالث،
عالوة عىل ذلك ،إذا قامت الدول العربية بالعمل معا عىل إزالة األثر
ي
الكثب من الوظائف المطلوبة
أعتقد أن الحلول المذكورة أعاله ستقلل من االنبعاثات الحرارية والتلوث ،واألهم من ذلك أنها ستولد ر
يف المدن إل جانب النمو االقتصادي.
أب ،يجب أن تكون هناك
فيما يتعلق بالتلوث الذي يحدث يف معظم الحاالت بسبب أنظمة النقل مثل السيارات والشاحنات .يف ر ي ي
لوائح صارمة للسيطرة عىل المركبات عالية االنبعاثات كما هو الحال بالمملكة المتحدة .يمكن القيام بذلك من خالل المكافآت
توفب وسائل النقل العام بالطاقة النظيفة من مصادر الطاقة
وفرض العقوبات .ومع ذلك ،وكما هو موضح أعاله ،فإن أفضل نهج هو ر
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توفب
تحفب
الهيدروجي األخض .يجب
المتجددة أو
مالك السيارات والشاحنات الخاصة عىل استخدام المركبات الكهربائية مع ر
ر
ر
ي
البنية التحتية الالزمة لشحن السيارات.
كاف لمواجهة
هل ترى أن ما يتم من قرارات وإجراءات عىل مستوى العالم وعىل مستوى العالم
العرب لمواجهة ر
ري
تغب المناخ ي
المشكلة؟
والت بموجبها وضعت معظم دول العالم األول
وقعت معظم دول العالم عىل اتفاق باريس للتغ ربات المناخية  ،)ACCORD( 2015ي
أهدافا اموحة ودقيقة لخفض االنبعاثات إل الصفر بحلول العام  ،2060وبعض الدول قبل ذلك .ولكن يجب أن يكون هذا جهدا
عالميا ،ألن االنبعاثات الحرارية ال تعبف بالحدود .من وجهة نظري ،من المرجح أن تحقق معظم البلدان المتقدمة والصناعية هذه
األهداف.
وغب قابلة للقياس .لهذا السبب،
بالنسبة للمنطقة العربية ،بعض األهداف المستهدفة للحد من ارتفاع درجة الحرارة ضعيفة للغاية ر
المناج .ذلك ألن العديد من الدول العربية ليس
التغب
من وجهة نظري ،لن تكون األهداف والجهود الحالية كافية لوقف وردع
ر
ي
لتوفب حلول لهذه األزمة .أيضا سنتم تقليص التمويل الالزم تقليل االنبعاثات وذلك لدعم
لديها لوائح وخطط اسشثمار محلية كافية
ر
االقتصاد المنهار بسبب جائحة كورونا.
العرب ،وكيف يمكن تقليلها من خالل اعتماد التدخالت التقنية
هناك حاجة إل منهج منظم لحساب االنبعاثات الكربونية يف العالم
ري
ه التكاليف االقتصادية المطلوبة .عىل الجانب اآلخر ،يجب إجراء تحليل المنفعة المرجو تحقيقها ،خاصة فيما
والسلوكية ،وما ي
يتعلق بجودة الحياة ،والصحة ،والتعليم ،والنمو االقتصادي ،والخدمات المثىل ،إلخ.

لليوفسور باحاج:
الصفحة الخاصة ر
https://www.southampton.ac.uk/engineering/about/staff/bahaj.page

_________________________________________
عبد الحكيم محمود
علم
صحف
ي
ي
للتواصل abualihakim@gmail.com :
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