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*مستقبلل االططاقة االنوووويیة في االددوولل االعرربيیة  

 	 

تقـديیــم  	 

لقد أأُستخدمت االتقنيیة االنووويیة االطاقة االمنطلقة من إإنشطارر أأنويیة بعض االعناصر بُعيید إإكتشافهھا في أأرربعيینيیاتت 
إإنتهھاء االقرنن االماضي في ااألغرااضض االعسكريیة أأثناء االحربب االعالميیة االثانيیة.  وولكن في بداايیة االخمسيینيیاتت ووبعد 

االحربب أأنتبهھ االعالم إإلى ااإلستخداامم االسلمي لإلنشطارر االنووويي ووبالتحديید في توليید االطاقة االكهھربائيیة حيیث أأنشيیئت 
مفاعالتت االقوىى ألغرااضض توليید االكهھرباء. ووااآلنن أأصبح االعالم يینتج من االكهھرباء من االطاقة االنووويیة بما يیعاددلل 

. وواالطاقة االنووويیة ااآلنن 1960االمصاددرر مجتمعة في سنة  مجموعع االطاقة االكهھربائيیة االمتحصل عليیهھا من جميیع
 376000بلد بقدررةة إإجماليیة تصل إإلى  31مفاعل قوىى في  436% من كهھرباء االعالم بوااسطة 14تولد حواالي 

حواالي  كهھربائي. ووهھھھناكك  ووااتت  بلدااَ تعتمد على االطاقة االنووويیة في توليید أأكثر من رربع حاجتهھا من  17ميیجا 
تولد  االكهھرباء ٬، وولعلهھ من فرنسا  أأنن  إإلى  ااإلشاررةة  % من إإحتيیاجاتهھا من االطاقة االكهھربائيیة بالطاقة 78االمفيید 

االنووويیة . وواالطاقة االنووويیة كمصدرر للكهھرباء تعتبر ااألسرعع نموااً بيین مصاددرر االطاقة االرئيیسيیة ااألخرىى حيیث 
ووتزدداادد كفاءتهھا ووأأمانهھا    	مفاعالً آآخر 174مفاعل قوىى تحت ااإلنشاء وومخطط إلنشاء  71يیوجد هھھھناكك حواالي 

ً بعد يیومم. وومن خاللل االنقاشش االمحتدمم بيین مؤيیديي توليید االكهھرباء من االطاقة االنووويیة وومعاررضيیهھا االذيین  يیوما
يیتحفظونن على قضايیا خاصة بإددااررةة االنفايیاتت االنووويیة ووإإقتصادديیاتت االكهھرباء االنووويیة ووأأمانهھا بالمقاررنة مع غيیرهھھھا 

سلحة االنووويیة ووموقف االجمهھورر منهھا أأصبحت االكفة تميیل بشكل ووااضح من االمصاددرر ووعالقتهھا االمحتملة باأل
لصالح االمؤيیديین نتيیجة للجهھودد االجباررةة وواالحلولل االمبتكرةة لجل هھھھذهه االتساؤؤالتت. ووفي إإستطاعتنا االقولل أأنن االطاقة 

االنووويیة هھھھي االمصدرر االمستقبلي ااألكثر ضماناً. 	 
االتطوررااتت االتقنيیة في صناعة االمفاعالتت : 	 

– 1950الل من االمفاعالتت؛ االجيیل ااألوولل ووهھھھو االذيي ططورر في االفترةة هھھھناكك عدةة أأجيی  وواالقليیل منهھا ما ززاالل  1960 
يیشتغل حتى ااآلنن ووهھھھي في االعمومم تستخدمم االيیورراانيیومم االطبيیعي كوقودد وو االغراافيیت كمهھدئئ. االجيیل االثاني هھھھو 

لعاملة في االواليیاتت االذيي يیستخدمم  االيیورراانيیومم االمخصب كوقودد وواالماء كمبردد وومهھدئئ وومعظم مفاعالتت االقوىى اا
االمتحدةة من هھھھذاا االنوعع. أأما االجيیل االثالث فهھو ما يیطلق عليیهھ االمفاعالتت االمتقدمة وولقد تم تشغيیل أأوولل ثالثة منهھا 
في االيیابانن ووهھھھناكك أأخريیاتت تحت ااإلنشاء أأوو االتجهھيیز للشغل. ووهھھھي تطويیر للجيیل االثاني مع ززيیاددةة في إإجرااءااتت 

االسالمة. 	 
_______________________ 	 

.االمحجوبب٬، االمديیر االعامم٬، وودد. ضو مصباحح٬، مديیر إإددااررةة االشؤوونن االعلميیة٬، االهھيیئة االعربيیة للطاقة االذرريیة إإعداادد: دد. عبداالمجيید (*) 	 
  



ن له دورة ويفترض أن تكو  2020أما الجيل الرابع فالزال تحت التصميم ومن المقدر له أن يشتغل بعد عام 
وقود مغلقة ويحرق معظم المواد المشعة ذات عمر النصف الطويل من ضمن الوقود وهذا الجيل سيكون في 

 . الغالب من المفاعالت السريعة
والذي كان بسبب تصدعات في التصميم باإلضافة إلى أخطاء جدية أرتكبها  1986بعد حادثة تشرنوبيل 

المشغلون حدثت ثورة في مجال تصميم المفاعالت وتكاتف خبراء العالم من أجل ابتكار واستنباط تقانات 
لريادة في هذا المضمار عن مفاعالت جديدة متطورة ودورة وقودها وكان للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور ا

دولة  20الذي يضم ) المشروع الدولي للتصاميم المبتكرة للمفاعالت ودورة الوقود(طريق مشروعها الرائد 
هذه المشاريع تركز على ) . الندوة العالمية لمفاعالت الجيل الرابع(ويعتبر مكمًال للمشروع العالمي اآلخر 

ان النووي والسالمة واإلنتشار وتوليد النفايات مع مراعاة أن يكون توليد معالجة المشاكل المتعلقة باألمن واألم
وتولي الوكالة . الكهرباء بأسعار منافسة وتصميم مرافق يتيح تخفيض أزمنة البناء وتقليل تكاليف التشغيل
مًا أفضل مع قدرة الدولية للطاقة الذرية أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة التي توفر انسجا

الشبكة الكهربائية العامة في البلدان النامية باإلضافة إلى تكيفها مع تطبيقات عديدة مثل تدفئة المناطق أو 
 . إزالة ملوحة مياه البحر أو تصنيع وقود كيميائي

بة ولقد كانت حادثة فوكوشيما في اليابان فرصة لتحسين متطلبات أمان المفاعالت واإلستعداد واإلستجا
للطوارئ النووية واإلشعاعية حيث أجريت مراجعات جوهرية على أنظمة السالمة وتقدير المخاطر والتهديدات 

 .المحتملة
ويشهد العالم تطورًا سريعًا في التقنيات النووية والحلول المبتكرة في مجال األمان والتخلص من النفايات 

فقد تم إدارة النفايات . يًا ألمن الطاقة الوطني والعالميالمشعة ودورة الوقود النووي يجعل منها داعمًا رئيس

المشعة بنجاح في النصف قرن األخير وتم بناء عشرات منشآت تخزين وتصريف المواد المشعة ذات اإلشعاع 

 .العالي والمتوسط

 إستخدام الطاقة النووية في البلدان العربية وحوافز دوافع 
ه في المنطقة العربية والنقص المتزايد في إحتياطيات النفط والغاز يصبح مع تزايد الحاجة للكهرباء وشحة الميا

خيارًا إستراتيجيُا بالنسبة للدول  المياهوٕازالة ملوحة الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء  خيار اللجوء إلى
 إدراجوقد أعلنت معظم الدول العربية أخيرًا رغبتها في . العربية يجب اإلعداد له على المدى البعيد والمتوسط

وهناك العديد من األسباب . ضمن استراتيجياتها لتنويع مصادر الطاقة المياهوٕازالة ملوحة خيار توليد الكهرباء 
المياه  وشّحةعربية إلى بناء محطات نووية لعل من بينها الزيادة في الطلب على الطاقة تدعو الدول ال التي

والنقص المتزايد في إحتياطيات النفط والغاز وتذبذب أسعارها وعالقة الطاقة بالتنمية والرغبة في تأمين التزود 



من حيث األمان  ثة فوكوشيما،، رغم حادكما أن الطاقة النووية أثبتت وثوقيتها. الذاتيبالطاقة واإلكتفاء 
ينبعث منها غازات مسببة  واألمن العاليين الذي تمتع بها سجلُّها في الربع قرن األخير، ناهيك عن أنه ال

كما أنه يمكن للدول  .لإلحتباس الحراري وكونها كذلك ذات تكلفة منافسة مقارنة بمصادر الطاقة األخرى
وقد تم التعبير عن رغبة الدول العربية في اإلستخدام السلمي للطاقة  النفطية الحفاظ على هذه الثروة وبيعها

النووية وخاصة توليد الكهرباء من خالل قرارات القمة العربية والتي تّوجت بإعتمادها لإلستراتيجية العربية 
المطلوبة معظم الدول العربية تفتقر إلى المعرفة  إن  .2020لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 

 المياهوٕازالة ملوحة والمالية الالزمة للشروع في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء   والمهارات والموارد البشرية
 . ولذلك فهي في حاجة إلى تأسيس وتطوير للبنى التحتية األساسية التي تمكنها من بناء محطات نووية ،
. بقة، دراسات جدوى من أجل تأسيس برنامج للقدرة النوويةالعربية، خالل العقود السا بعض الدولأجرت  لقد 

ومع ذلك ففي أغلب الحاالت لم تستمر األنشطة ولم يتم الحفاظ على المعرفة التي تم اكتسابها من خالل تلك 
األنشطة، بما في ذلك القدرة البشرية التي تّم بناؤها وهاهي معظم الدول العربية اآلن تدرس إمكانية إدراج 

توليد الكهرباء بالطاقة النووية ضمن استراتيجياتها الوطنية لخليط الطاقة وتطلب المساعدة الفنية من خيار 
 .الوكالة الدولية للطاقة والهيئة العربية للطاقة الذرية

، والمجلس الوزاري العربي للكهرباء وتدرك الهيئة العربية للطاقة الذرية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية،
والمجلس وتأمل الهيئة . ن اإلمداد بالطاقةمضرورة دراسة واستكشاف القدرة النووية كخيار عربي إستراتيجي أل

في إبراز فهم أفضل للمظاهر الرئيسية الالزمة لتخطيط برنامج قدرة نووية عربية، بما  الوزاري العربي للكهرباء
تحتية األساسية إلنشاء محطات نووية وعلى يشمل تقييم شامل للطاقة مع التأكيد على تأسيس البنية ال

الخصوص من حيث الهيكلية التشريعية والرقابية والموارد البشرية وشروط اختيار الموقع األمثل واألمان 
 .والقبول الجماهيري

 ومنافس وبيئياً  إقتصادياً  مجدي العالمية، الدراسات بينت كما النووية بالطاقة الكهرباء توليد خيار أن
  ظل في (Base Load)  القاعدية األحمال لتغطية األنسب الخيار فهو وكذلك األخرى، تقنياتلل قوي

 اإلستراتيجيات ضمن النووي الخيار وٕادخال إحتياطياته، في والتناقص األحفوري، الوقود تصاعد أسعار
 .المزايدة أو الترف باب من وليست بقاء مسألة أصبح المياه وتحلية بالطاقة للتزود الوطنية

بالنظر إلى البعد البيئي إلنشاء المحطات النووية فإن إستخدام الطاقة النووية يوفر باليين األطنان من 

الغازات المسببة لإلحتباس الحراري من اإلنطالق في الجو وبالتالي التقليل بشكل كبير من الغرامات 

والطاقات . رباء وتحلية المياه بالوقود االحفوريوالضرائب على الغازات الملوثة للبيئة الناتجة عن توليد الكه



المتجددة تشارك الطاقة النووية هذه خاصية النظافة البيئية ولكنها ال تستطيع منافستها في توفير الطاقة بشكل 

 .مستديم على مستوى األحمال القاعدية الالزمة لتحريك اإلقتصاد الحديث

تستمر آلالف السنين، حسب تقارير الوكالة الدولية، إذا ما تم ومادة اليورانيوم المستخدمة كوقود نووي 

إستخدام المفاعالت السريعة وهذا على النقيض من الوقود األحفوري الذي من المتوقع نضوبه في مئات قليلة 

وفي المحطات النووية ال يتأثر سعر الكهرباء بزيادة أسعار الوقود كالمحطات األحفوية نظرًا . من السنوات

في حين أن % 25تكلفة الوقود مقارنة بتكلفة التشغيل والصيانة في المحطات النووية يشكل فقط حوالي  ألن

وٕاذا ما %. 22من تكلفة التشغيل والصيانة والفحم % 95المحطات الغازية سعر الوقود فيها يشكل حوالي 

 .ن المصادر األخرىنظرنا إلى تكلفة الكهرباء المنتجة بالطاقة النووية نجد أنها األرخص من بي

 الوطن العربي فيالطاقة النووية خيار 

ومن المتوقع مضاعفته  2014تيرا وات ساعة في سنة  810يصل استهالك العرب للكهرباء إلى حوالي 

والسكاني والطلب المتزايد على الطاقة، حيث نقدر القدرة %) 10(نتيجة للنمو اإلقتصادي  2030بحلول سنة 

وهناك . من القدرة المركبة العالمية% 4جيجا وات أي ما يعادل  213ية بأجمعها حوالي المركبة للدول العرب

حيث أن   اعتماد جائر على مصادر الطاقة األحفورية ومساهمة المتواضعة للطاقات الجديدة والمتجددة،

، جديد ومتجددة % 3، ديزل %25، مركب %35، غازي %26بخاري : مساهمات مصادر الطاقة كاآلتي

  %.5.5وأخرى % 5، ومائية 0.5%

إذا ما توقعنا زيادة في النمو االقتصادي و االجتماعي في الدول العربية في العقود المقبلة، وكذلك تضاعف 

ال بد أن نتوقع أيضًا زيادة الحاجة إلى الطاقة، وبزيادة الحاجة للطاقة يصبح  2030عدد السكان بحلول 

ومن استعراضنا للطاقة النووية كمصدر من مصادر الطاقة يتبين . ياً التفكير في تنويع مصادرها أمرًا ضرور 

لنا الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في المستقبل لمساعدة العالم للحصول على طاقة نظيفة دون 

يننا وبالنظر أيضًا إلى الوضع الحالي للطاقة الكهربية واستهالكها في العالم تتضح الهوة ب. اإلضرار بالبيئة

وبين العالم المتقدم فإجمالي استهالك جميع الدول العربية من الكهرباء يقارن باستهالك دولة واحدة هي كوريا 

  . الجنوبية

والمنطقة العربية تقع في حزام صحراوي يمتد شرقًا من العراق و الشام والجزيرة العربية مرورًا بمصر والسودان 

اسعة تندر مصادر المياه فبعض الدول العربية يوجد بها أنهار ال تكفي والمغرب العربي وفي هذه المساحة الش



احتياجات الدول التي تمر بها، أما الدول األخرى فتعتمد على المياه الجوفية و األمطار التي ال تغطي إال 

 .الجزء القليل من احتياجاتها

ياه للشرب وللزراعة والصناعة و يمكننا في هذا الصدد أن نتوقع أن تتضاعف االحتياجات المائية من م

واالستخدام المنزلي وبالتالي البد من تطوير المصادر الحالية وٕايجاد مصادر أخرى للمياه و السيما إزالة 

واالعتماد على النفط و الغاز وحدهما . ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية و إال أصبح أمننا المائي مهدداً 

المضطردة للحاجة للكهرباء قد يعتبر خلًال إستراتيجيًا على مستوى العالم لتوليد الكهرباء في ظل الزيادة 

ومن المعلوم أن دوًال عربية عديدة تنتج مياه البحر مزالة الملوحة بكميات كبيرة مستخدمة النفط و . العربي

 الغاز كمصدر للكهرباء

ن المقبلة من هذا القرن ال بد من و لزيادة تغطية احتياجات الدول العربية من الكهرباء و الماء في السني

  .التفكير جديًا في بناء محطات نووية مزدوجة األغراض لتوليد الكهرباء و إزالة ملوحة المياه معاً 

وربما ُينظر إلى التكلفة العالية لبناء المحطات النووية على أنها العائق األكبر الذي يحول دون الشروع في 

 .للخدمة تصبح رخيصة التشغيل والصيانة على مدى يقارب الستين سنةبنائها، ولكن بمجرد دخولها 

 إنجاح في تسهم نووية مشروعات إلقامة والالزمة الضرورية التحية البنى وٕاعداد تهيئة ولذلك البد من
 مشتركة عربية آليات إيجاد هو ذلك في العربية الدول لمساعدة الوسائل تلك احد وان المشروعات، تلك

 الحالية، الصعوبات على والتغلب وااليجابيات الجدوى حيث من ناجحة عربية برامج خلق فى تسهم
 العربية الحكومات قبل من ومستمر قوى التزام هناك يكون وان المشروعات، لتك األمد طويل التخطيطب

 هي الطاقة أن باعتبار السياسية، للتقلبات تجنيبه ويتم الحكومات بتغير يتغير ال البرامج تلك تجاه
 .العربي للمواطن ومستقبلية يومية حياه مشكلة الوقت نفس في وهى العصر مشكلة

 دور الهيئة العربية للطاقة الذرية
خيار توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر ضمن استراتيجياتها  إدراجغبتها في أخيرًا عدة دول عربية ر أعلنت 

وهي مقبلة على الشروع في بناء أول محطاتها النووية وستشهد المنطقة العربية في  لتنويع مصادر الطاقة
  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا إنشاء العديد من المحطات النووية

ن موتدرك الهيئة العربية للطاقة الذرية ضرورة دراسة واستكشاف القدرة النووية كخيار عربي إستراتيجي أل
في إبراز فهم أفضل للمظاهر الرئيسية الالزمة لتخطيط برنامج قدرة نووية عربية، بما  وتأمل. اإلمداد بالطاقة

يشمل تقييم شامل للطاقة مع التأكيد على تأسيس البنية التحتية األساسية إلنشاء محطات نووية وعلى 
ثل واألمان الخصوص من حيث الهيكلية التشريعية والرقابية والموارد البشرية وشروط اختيار الموقع األم



زيادة الوعي لدى صناع القرار بشأن المتطلبات والشروط األساسية وااللتزامات التشريعية و   والقبول الجماهيري
إن التخطيط الدقيق في . والمالية واإلدارية األخرى التي تصاحب قرار الشروع في برنامج القدرة النووية

عناصر البنية التحتية الوطنية يمكن أن يساعد في غرس المراحل المبكرة للبرنامج النووي لنطاق واسع  من 
كما أن  .الثقة في قدرة الدولة على تشريع وتنظيم وٕانشاء وتشغيل محّطة قدرة نووية  بأمن وأمان عاليين

التعاون العربي والتشارك في مجال اإلستعداد لبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء يصبح ضرورة ملحة، 
لوب في تطوير ودعم الربط الكهربائي والتبادل الطاقي بين أجزاء الوطن العربي فيما بينها والتعاون أيضًا مط

 .وبينها وبين األقاليم المجاورة
والهيئة العربية للطاقة الذرية وضمن خطتها لتنفيذ اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية حتى العام 

رة النووية في الدول العربية وبناء قدراتها من أجل الشروع في تسعى لتعزيز البنية التحية لبرامج القد 2020
والهيئة على تعاون . برنامج ناجح وآمن وسليم إلنشاء محطات قدرة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر

 .وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات اإلقليمية ذات العالقة من أجل تحقيق هذه األهداف
، حيث باشرت بالفعل في 2010قد شرعت الهيئة العربية للطاقة الذرية في تنفيذ هذه اإلستراتيجية منذ بداية و 

تنفيذ ما تيّسر لها من األنشطة المنبثقة عنها والتي ساهمت بإحداث ِحراكًا ملموسًا في األربع سنوات األخيرة 
 .ووية أنعكس على تعزيز البنى التحتية لبرامج الدول العربية الن

العربية من أجل بناء القدرات وٕاعداد وتلعب الهيئة العربية للطاقة الذرية دورًا محوريًا في اإلستعداد والجهوزية 
 :الكوادر البشرية الالزمة تحت مشاريعها اإلستراتيجية اآلتية

 تعزيز البنية األساسية للدول العربية من أجل إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، •

 ،الدول العربية فيتعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية واإلشعاعية  •

 تعزيز القدرات الوطنية والعربية لالستجابة للطوارئ النووية واإلشعاعية وٕادارة النفايات المشّعة، •

 .إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية •

التي من شأنها تركيز عناصر البنية التحتية وتطوير األطر وتحت هذه المشاريع تم العديد من األنشطة 
التشريعية والرقابية وتعزيز اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ وزيادة الوعي الشعبي بأهمية الطاقة الذرية وفوائدها 

  .ومحاذيرها
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