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م اشتركت في دراسات موقع المحطة النووية المقترحة بموقعع سعيدي كريعر 5691منذ عام 
علععي السععاحا  منطقععة العععبعةإلععي موقععع البعععد فتععر  تععم نقععا . بالسععاحا الشععمالي اععرن ايسععكندرية

مععن قبععا ءبععراص متءصصععين صجانععن ومصععريين وقععد الجديععد ، وقععد تمععت دراسععات للموقععع الشععمالي
نوويععة بمصععر فععي الصععبعة،،،، وفجعع   الن عععن طلععن إقامععة محطععة ‘اعتمععدت تلععد الدراسععات وتععم اا

، وكان ذلد ألاراض سياسعية وبعع ط صجنبعي،،، وءعلا تلعد العشعرات معن السعنين توقف كا شيص
وءاصعة الععاملين فعي المجعاا النوويعة ،،، حتعي وصعلوا  والحلم النووي يراود الكثير من المصريين

لعديععد مععن الءبععراص المصععريين إألي شععبي يقععين ، صن الحلععم النععووي المصععري قععد مععات،، كمععا مععات ا
آت كععذلد انصععرف العديععد مععن العلمععاص المرمععوقين عععن الءيعع. نتيجععة انتءععاص العمععر صو إنتءععاص الحلععم

النووية والتحقوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية صو سعافروا إلعي بعلد صءعري لتحقيعل الحلعم النوويعة 
 022ر  حعوالي صلععف ميجعا وات حععوالي وكانعت تكلةعة  محطععة الطاقعة النوويععة بقعد. لعدي تلعد الععبلد

صربعععة مليععار  واليععوم تصععا تكلةععة المحطععة النوويععة بععنةس القععدر  حععوالي ( مععائتين مليععون دوالر)
دوالر،،،، تصور الةرل وتصور الةائد  التي كانت سوف تعود علي مصر لو بدصت مبكعر  فعي تنةيعذ 

 .إقامة المحطة النووية
 

مععن   م 0252صواءعر شععءر سععبتمبر فععي  قععوات المسععلحة اسعتلم موقععع العععبعة وقعد بععدصت ال

،، ولمععا صحععس هععمالص المععواطنين الءاصععة ب هععا المنطقععة شععاكابعععد صن تععم حععا المصعععران المنطقععة 
الشرفاص ب همية إقامة هذا المشروع القومي في منطقتءم  وذلعد لءدمعة صاعراض التنميعة فعي مصعر 

، قععاموا بتسععليم تلععد شععماا الصععحراص ال ربيععة علععي وجععي الءصععو   طقععةعمععوم ومنعلععي وجععي ال

وءال  الشكر لقواتنا المسلحة درع  ألهلنا في منطقة العبعةءال  الشكر األرض،،، 
 .مصر وصمن الوطن وصماني
صن يشعحذوا جيع  يجعن علعيءم الحاليعة  الحكومةو الممقت رئيس الدولةالدور اآلن يقع علي 

تتءلعف مصعر ععن حتعي ال، وذلعد وي ءذوا الموعوع بكا جديعة وكعا حعوم وتميعو فعي إدارتعي الءمم 
محطعات الطاقعة إن صهميعة . ، فكةانا تءلعف وكةانعا تةريطعا فعي التواماتنعا تجعان العوطنالركن النووي

، ومععا صحععوط مصععر إلععي الكءربععاص والطاقععة هععي إنتععاط الطاقععة الكءربيععة وتحليععة ميععان البحععر النوويعة
. مشروعات تنموية كبير  يمكن تنةيعذها فعي مصعروالميان، فبدون طاقة   وميان كافة ال صما في صي 

هعذا المشعروع النعووي المصعري وقعد تحقعل الحلعم العذي تمنعان  صحةادنعاو يعري صوالدنعاوكا صملي صن 
  .لمءمقد فارقوا الحيان قبا صن يتحقل ح، وآبائءم وصجدادهم

ت القعرن صءطعر تحعدياتمثعا الطاقة المءمة  صما عن صهمية الطاقة النووية فإنءا  ك حد مصادر
تعتبعععر عصعععن الحيعععا  والانعععي عنءعععا فعععي الحيعععا  اليوميعععة صو  الحعععادي والعشعععرين حيععع  صن الطاقعععة

لمشعروعات الصععناعية والتنمويععة والتععي تتعرجم فععي النءايععة إلععي رفعع المسععتوي المعيشععي للةععرد و ا
 :رفاهيتي، وهناد ثلثة مصادر رئيسية للطاقة
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. مثعا البتعروا وال عاو الطبيععي والةحعم( ال ير متجعدد )الطاقة الناتجة عن الوقود األحةوري 
لشمسعععية، والريعععاي والجيوحراريعععة ، وتمثعععا الطاقعععة الجديعععد  والمتجعععدد  والتعععي تشعععما المائيعععة، ا

فعإذا استعرععنا الطاقعة الناتجعة معن  .المصعادر النوويعة النعوع الثالع  والءعام للحصعوا علعي الطاقعة
معن مصععادر % 61نجعد صن الةحعم يشعكا معايقرن معن ( المصعادر ايعر المتجعدد )الوقعود األحةعوري 

ر هعذا الوععع معع رءعور دور العنةط وال عاو ثم بدص يت يع. الطاقة المستعملة مع بداية القرن العشرين
 .الطبيعي في النصف الثاني من القرن العشريـن

صمععا عععن الطاقععة الجديععد  والمتجععدد  فععإن مصععادرها تشععما الطاقععة المائيععة وطاقععة الشععمس  
و لكععن هععذن المصععادر تسععءم بنصععين متواعععع كمصععادر . والريععاي والجيوحراريععة والطاقععة الحيويععة

كثير  فععل قعد اسعت لت المصعادر المائيعة التعي لعديءا لتوليعد الطاقعة ولعم يتبقعي  للطاقة حي  صن دوال
صما عن المصعادر األءعر  . منءا إال القدر اليسير، وهي تعتبر رءيصة ونريةة بيئيا في نةس الوقت

الجديد  والمتجدد  فلوالت في نش تءا األوا وتحتاط لدراسات كثير  للءةض معن تكعاليف الحصعوا 
 .إلي إجمالي الطاقة المطلوبة" محدودا" كنءا صن تعيف جوصاعليءا ويم

. فيمثا الطاقة النووية –والذي يعتبر من المصادر الءامة  –صما المصدر الثال  للطاقة  
وتجدر ايشار  . وهذا المصدر يمكني تعويض ما يعادا مئات المليين من األطنان المكافئة للنةط

حطات النووية يمثا العقبة الرئيسية في استءدام الطاقة النووية، ارتةاع تكاليف إنشاص الم إلي صن 
إال صن ميوتءا تتمثا في كمية الطاقة الكامنة في الوقود النووي والتي تجعا كلةة إنتاط الكيلوات 

الطاقة النووية الناتجة عن بعض جرامات : فمثل. ساعة منءةض جدا بالنسبة للوقود األحةوري
لذا فإن االعتماد علي الطاقة . يوما متتاليا 50صلف مصباي لمد   02عاص  من اليورانيوم تكةي ي

والجدير بالذكر صن صسعار البتروا . النووية لتوليد الطاقة الكءربائية لي مردود اقتصادي معقوا
،  والذي 0222دوالر ءلا عام  572مت ير  وفي ارتةاع مستمر حي  جاوو سعر البرميا 

يان علي األحواا السياسية السائد  في العالم، كما صني يعتبر من المصادر يتوقف في كثير من األح
اير المتجدد ، وال يجن صن تبقي الدوا العربية معتمد  علي البتروا كمصدر صساسي للطاقة إلي 

 .صن ينعن، فإذا لم يكن هناد بديل جاهوا فسوف تكون الطامة الكبر 

نووية، فمعن المععروف صن إنشعاص المحطعات النوويعة صما عن إمكانية االستثمار في الطاقة ال 
وتععوفير الوقععود النععووي ومعالجتععي وصععناعتي والععتءل  مععن النةايععات المشعععة يحتععاط إلععي تكععاليف 

وفععي رصيععي صن . باهرععة حيعع  البععد مععن تععوفير صمععواا طائلععة السععتثمارها فععي هععذن الصععناعة النوويععة
ا بالتعععاون بععين الععدوا العربيععة علععي صسععاس التكععاليف اللومععة ينشععاص تلععد المحطععات يمكععن تععدبيره

وهنعاد العديعد معن العدوا العربيعة التعي . المصلحة المشتركة واالستثمارية والمصير الحتمي الواحد
تمتلد التمويا العلوم، ويمكنءعا اسعتثمار معا تدفععي علعي صسعاس اقتصعادي، هعذا بايععافة إلعي رفعع 

 .ولة والدوا المعيةةالمستوي التقني الذي سوف ينعكس علي الدوا المم
 

صمععا مععن الناحيععة البيئيععة، فإنععي مععن المعععروف صن مةععاعلت القععوي النوويععة ال تنبععع  منءععا  
ااوات عار  بكميات ممثر  مثا تلد ال اوات التي تنبع  من محطات الوقعود األحةعوري وصءطرهعا 

ن رععاهر  اععاو ثععاني صكسععيد الكربععون، والتععي تععمثر بشععكا ملحععور فععي الت يععرات المناءيععة وتسععب
لذلد يمكعن الت كيعد علعي صن محطعات الطاقعة . االحتباس الحراري ورفع درجة حرار  الكر  األرعية

النوويعة تمتلعد القعدر  لتعععويض الءلعا النعاتب مععن انبععا  ال عاوات العععار  بالبيئعة يععاد  التععواون 
كيوتععو طبقععا لبروتوكععوا  0250 – 0222البيئععي وفقععا للمسععتويات المطلوبععة ءععلا الةتععر  مععن 

وتجدر ايشار  إلي صن الحةار علي البيئة لعيس . والءا  بالحد من انبعا  ال اوات العار  بالبيئة



نوعا معن الرفاهيعة ـ كمعا يرنعي العبعض ـ ولكنعي هعام لونسعان صوال والبيئعة المحيطعة بعي ثانيعا ، وصن 
ت القعوي النوويععة العدوا العربيعة لعديءا القعدرات الماديععة والبشعرية للعدءوا فعي مجععاا إنشعاص محطعا

 .بءطي ثابتة وفعالة
صما عن االعتبارات السياسية وايستراتيجية، فإن إدءاا الطاقة النووية ال يعني بالععرور   

" ولكني من األهمية بمكان صن تقطع الدوا العربية شعوطا كبيعرا. استءدامءا في مجاالت اير سلمية
ويعو اسعتءدامءا السعلمي  بءعدف تعوفير الطاقعة  في مجاا الطاقة النووية والتعاما معءعا وتع" وهاما

الكءربائيعة  اللومععة وتحليععة ميععان البحععر وايرهععا معن المشععاريع الحيويععة والءامععة لتنميععة المجتمععع 
" هامعا" والبيئة، فءذا صمر تةرعي المصلحة العامة للتنمية مع التركيعو علعي عامعا الوقعت كعنصعرا

 ".وممثرا
يجعراص  61/5667اد بععض المحعاوالت ءعلا الةتعر  معن وتجدر ايشار  إلي صني كانت هن 

دراسععة جععدو  فنيععة واقتصععادية لتوليععد الكءربععاص وإوالععة ملوحععة ميععان البحععر باسععتءدام المةععاعلت 
علي التصنيع المحلي لمكونات كا من محطة إوالة ملوحة ميان البحر والمحطعات " النووية اعتمادا

لءبععرات والتكنولوجيععا المصععرية، وذلععد عععمن المشععاريع النوويعة والتععي تتناسععن مععع ايمكانيععات وا
وقعد وعععت . ألكاديمية البح  العلمي والتكنولوجيا فعي مصعر 60/5667البحثية للءطة الءمسية 

وبنعاص علعي . عد  معايير فنية و اقتصادية للتقييم المقارن بين ءيارات المحطعات النوويعة المءتلةعة
كععون صوا محطععة نوويععة فععي مصععر مكونععة مععن المةاعععا نتععائب هععذا التقيععيم صوصععت الدراسععة بعع ن ت

 . مربوطة بي محطة التحلية من نوع التقطير متعدد الت ثيرات 9 –النووي طراو كاندو 
 

 
 صور  لمحطة نووية يابانية

 
ولءععذا فإنععي مععن ايمكععان البععدص فععي إنشععاص محطععة نوويععة مصععرية اعتمععادا علععي الءبععرات 

كن صن تكعون هعذن الةكعر  بدايعة المصرية من حي  اءتيار الموقع والتصميم والتنةيذ والتش يا، ويم
لتوطين التكنولوجيا النووية في مصر والدوا العربية، وهذن الةكر  جعدير  بع ن تمءعذ فعي االعتبعار 
حتى يمكن دفعع عجلعة التطعور نحعو التقعدم العلمعي المسعتنير العذي يسعاهم فعي حعا مشعاكا المجتمعع 

لم العربي بدون اسعتيعان عصعر العلعوم فل تقدم وال اودهار وال صمن للعا .ويرفع مستوان االقتصادي
وعلععي ءطعة واعععحة  المتقدمعة ومنءعا العصععر النعووي والسعير فععي تطبيقاتعي السععلمية بءطعي وثابعة

اودهعار العلعم، فعل تقعدم ب يعر ، فاألمن يعتمد علي التقدم والنمو والمعالم مع النرر إلي عاما الوقت
 .، وال علم بل جءد دصون من صبناص هذن األمةعلم


