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برنامج الطاقة النووية المصري :المخاطر
األمنية واإلقتصادية
كريم جرجس
طالب دراسات عليا في العلوم السياسية والعالقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية ،جنيف ،سويسرا
علي أحمد
مدير برنامج سياسة الطاقة واألمن في الشرق األوسط في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت

يأتي موجز السياسات هذا في إطار دراسة معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية آلفاق وتحديات تطوير قطاع الطاقة النووية في
الشرق األوسط.
موجز
أطلقت مصر خطة طموحة لبناء أربعة مفاعالت نووية روسية ذات سعة إجمالية تصل إلى  4800ميغاواط ،إال أن اعتماد الطاقة النووية يحمل معه العديد
من المخاطر األمنية واإلقتصادية ،وتعترضه تحديات مؤسساتية كبرى .مث ً
ال ،قد تصبح المفاعالت النووية ،سواء في مرحلة بنائها أو بعد إنجازها ،عرضة
تشــنها دول أو كيانــات ومنظمــات أخــرى .ففي الســنوات القليلة الماضيــة ،تطورت نوعية الهجمــات اإلرهابية التي تســتهدف مصر وازدادت
لهجمــات
ّ
ً
أما على الصعيد االقتصادي ،فإن اكتشاف حقول غاز جديدة في
وتيرتها وتأثيرها ،لذا من غير المستبعد أن تصبح المنشآت النووية هدفا للهجماتّ .
ّ
ظل توقعات بتراجع أســعار الغاز وحصول اســتثمارات كبرى في مجال الطاقة المتجددة ،قد يجعل المشــروع النووي المصري بدون جدوى اقتصادية.

لمحة عامة عن برنامج الطاقة النووية في مصر

التوصيات الرئيسية
◂ ◂الحكومــة المصريــة مدعــوة لمراجعــة إلتزامهــا بالطاقــة
النوويــة نظــ ًرا إلــى التهديــدات الداخليــة التــي تواجهها
واحتمال اكتســاب الجماعات اإلرهابية الناشــطة في مصر
قــدرات إضافيــة وحصولهــا علــى أنظمــة صواريــخ أفضــل
مزودة بحموالت محسنة.
دافعا إقتصاد ًيا
◂ ◂يشكل اكتشاف حقول غاز ضخمة مؤخ ًرا
ً
إضاف ًيــا للتخلــي عــن االتفــاق النــووي مــع روســيا .وحتــى
فــي حــال ارتفــاع األســعار الذي يشــجع علــى تصديــر الغاز
ّ
يظــل مــن األفضل لمصر االســتثمار في موارد
الطبيعــي،
المتجددة ذات التكلفة التنافســية.
الطاقة
ّ

إن وعــد الحكومــة المصريــة بتحقيــق االكتفــاء الذاتي في مجــال الطاقة
وعزمهــا اإلنضمــام إلــى نــادي الــدول المنتجــة للطاقــة النوويــة يعــزف
علــى وتر حســاس لدى الشــعب المصــري المعــروف بمشــاعره القومية،
إذ تربــط فئــة واســعة مــن الشــعب بيــن الطاقــة النوويــة والعنفــوان
الوطنــي .ويبدو أن الحكومة المصرية تســعى لحشــد الدعم الشــعبي
والسياســي مــن خــال الترويــج لهــذا المشــروع دون اإلجابــة عن أســئلة
جوهرية تتعلق بمدى أمن وسالمة المشروع النووي وجدواه اإلقتصادية.
أطلقت مصر برنامجها النووي الســلمي عام  1955مع تأســيس الرئيس
جمال عبد الناصر لجنة الطاقة الذرية التي باتت تعرف اليوم بهيئة الطاقة
الذريــة .وقــد طورت مصــر منذ ذلك التاريــخ بنيتها التحتيــة النووية عبر
تأسيس مفاعلين بحثيين (مفاعل روسي بسعة  2ميغاواط أنشئ عام
 1961وهــو متوقف عــن العمل منذ مدة طويلة ومفاعل بحثي أرجنتيني
بسعة  22ميغاواط ،طراز  2-ETRRبدأ العمل فيه عام  )1997باإلضافة إلى
منشآت التعدين والتفريز وتصنيع الوقود النووي وإدارة النفايات وإعادة
المعالجة على نطاق صغير .إلى ذلك ،فإن مشروع الضبعة النووي ليس
بجديــد ،إذ كان الرئيــس المصــري الراحــل أنــور الســادات أعلــن عــام 1981
عزمــه إنشــاء محطتين للطاقــة النووية في منطقة الضبعــة إال أن هذه
الخطة لم تتحقق ،بســبب األثر الذي خلفته كارثة تشــيرنوبيل عام .1986

وقــد تجــدد اإلهتمــام في إنشــاء محطــات نووية فــي الضبعة عــام 2006

هــذا وأظهــرت األرقــام الصــادرة مؤخــ ًرا عــن وزارة الكهربــاء والطاقــة

مــع إعــان وزارة الطاقة عزمها بناء مفاعل بســعة ألف ميغاواط بحلول
عــام  .2015وبعــد مــرور حوالي عقد على هذا اإلعــان ،وقعت مصر اتفا ًقا

المتجــددة واألجهزة التابعة لهــا أن ذروة الطلب على الكهرباء ارتفعت
بنســبة  %10فــي الســنتين الماضيتيــن لتصــل إلــى  30.8جيغــاواط فــي

ينــص على بنــاء وتشــغيل أربعــة مفاعالت
ثنائ ًيــا مــع روســيا عــام 2015
ّ

عــام  2017بالمقارنــة مــع  28جيغــاواط فــي فتــرة  .2015\2014فــي غضــون

نووية ،تشــمل تزويد مصر بالوقود النووي وإخراج الوقود المســتخدم

ذلــك ،ارتفعــت القــدرة الكهربائيــة المركبــة مــن  35.22جيغــاواط فــي

مــن البــاد ،باإلضافــة إلــى تدريــب وتطويــر البنيــة التحتيــة الناظمــة.

فتــرة  2015\2014إلــى  50جيغــاواط فــي  2018بمعــدل ارتفــاع بنســبة .%30

وخــال زيــارة الرئيــس الروســي فالديمير بوتين إلى روســيا فــي كانون
األول/ديســمبر عــام َّ ،2017
وقعــت مصــر ومجموعــة روســاتوم الروســية

وتعــود هــذه الفجــوة مــا بيــن القــدرة المركبــة والتوليــد الحقيقــي

النوويــة المملوكــة مــن الدولــة علــى إتفــاق بنــاء المفاعــات النوويــة.

عــدة ،مثــل قــدم بعــض الوحــدات ونوعيــة
للكهربــاء إلــى عوامــل ّ
الوقــود المســتخدم .إلــى ذلــك ،يتوقــع أن يرتفــع الطلــب علــى الطاقــة

وينــص االتفــاق علــى بنــاء أربعــة مفاعــات بســعة  1200ميغــاواط
ّ
بقيمــة إجماليــة تبلــغ  30مليــار دوالر ،يتــم تأميــن  25مليــار منهــا

بنســبة تتــراوح بيــن  5و %7فــي الســنة ،مــا ســيؤدي إلــى فجــوة بيــن

تؤمــن مصــر المبلــغ المتبقــي.
علــى شــكل قــروض مــن روســيا ،فيمــا ّ

العــرض والطلــب تبلــغ  5جيغــاواط ،مــا سيتســبب بانقطــاع للتيــار

الكهربائيــة فــي المدينتيــن األكبــر فــي مصــر ،القاهــرة واإلســكندرية

الكهربائــي ويقــود إلــى تحديــات ســتواجهها مختلــف القطاعــات.

بــد مــن اإلشــارة إلــى أن قيمــة إجمالــي االتفاقــات فــي مجــال الطاقة
وال ّ
تقــدر بحوالــي  60مليــار دوالر .هــذا
المو ّقعــة بيــن مصــر وروســيا
ّ

لعامي 2020
نعرض استراتيجية مصر المتعلقة بالطاقة المتجددة
ّ

ومــن المقــرر بــدء أعمــال البنــاء خــال الســنتين المقبلتيــن ،فيمــا

و 2035في الرسم البياني رقم .1

يتوقــع أن يبــدأ التشــغيل التجريبــي للمفاعــل األول بحلــول عــام
 ،2022علــى أن يتــم إنجــاز المشــروع بشــكل كامــل قبــل العــام .2030
قطاع الطاقة في مصر

تهديدات داخلية :التهديد الرئيســي لألمن النووي في مصر
فــي الســنوات القليلــة الماضية ،تطــورت نوعيــة الهجمــات اإلرهابية في
مصر وازدادت وتيرتها وتأثيرها .وعلى الرغم من حمالت مكافحة اإلرهاب،

تضاعــف الطلــب علــى الطاقــة فــي مصــر ثــاث مــرات خــال الســنوات

بشكل كامل في
يتم اســتئصال األنشــطة اإلرهابية
الم
ســتبعد أن ّ
َ
ٍ
من ُ

العشــرين الماضيــة ،حيــث بلــغ إنتــاج الطاقــة فــي العــام 186 ،2017

أســباب تجعل ضمــان أمن
عدة
ٍ
الســنوات المقبلــة .فــي هــذا اإلطار ،تبــرز ّ

تيراواط/ســاعة %72 ،منهــا يتــم انتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي%20 ،

المد َيين القصير
المفاعالت النووية
مهم ٍة صعبة للحكومة المصرية على َ
ّ

مــن النفــط ،و %7مــن الطاقــة المائيــة ،والكميــة القليلــة المتبقيــة

والمتوســط .مثــ ً
ا ،تثيــر األحــداث المحيطــة بعملية إســقاط رحلــة طائرة
ّ

تأتــي مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح ،حيــث تؤمــن طاقــة

تســاؤالت خطيرة
“متروجيــت” الروســية ،فــي تشــرين األول/أكتوبــر ،2015
ٍ

الريــاح  126جيغاواط/ســاعة والطاقــة الشمســية  0.1جيغاواط/ســاعة.

حــول األمــن فــي مصر .فبحســب المحققيــن الغربييــن والــروس  ،نتجت

وتســعى مصــر لزيــادة اإلعتمــاد علــى المــوارد المتجــددة حيــث
أعلنــت عــن عزمهــا بنــاء “مجمــع بنبــان” الــذي يعتبــر مجمــع الطاقــة

ّ
التحطــم عــن زرع قنبلــة علــى متــن الطائــرة من قبــل عناصر من
حادثــة
تنظيــم الدولة اإلســامية “داعــش” ،والية ســيناء (في محافظة ســيناء).

الشمســية األكبــر فــي العالــم ،ويتوقــع أن ينتــج حوالــي  1.8جيغــاواط
مــن الطاقــة الكهربائيــة .كمــا افتتــح الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح
السيســي فــي  24تمــوز /يوليــو  2017مزرعــة ريــاح بقيمــة  670مليــون
دوالر مــزودة بـــ 290توربيــن بســعة إجماليــة تبلــغ  580ميغــاواط.

المتجددة والطاقة النووية للعامين  2020و 2035
رســم بياني رقم  :1اســتراتيجية الحكومة للطاقة
ّ

بشكل قاطع ،حيث أكّ دت وزارة
إال أن مصر رفضت هذه االستنتاجات
ٍ

ّ
تحول؟
يشكل غاز مصر الموجود في البحر نقطة
هل
ّ

أي
األولي ،أنّها “لم تعثر حتّى اآلن على ّ
الطيران المدني في تقريرها ّ
شيء ّ
عمل إرهابي” ،وهذا يتناقض
أي
ٍ
أي تدخّ ٍل غير قانوني أو ّ
يدل على ّ
ٍ

تــؤدي اإلكتشــافات األخيــرة لحقــول غــاز هائلة في ميــاه مصــر اإلقليمية
قــد
ّ

حتّى مع تصريحات لمحقّ قين مصر ّيين أعلنوا بأنّهم كانوا متأكّ دين
تم استخراجه من
بنسبة “ 90في المئة” ّ
بأن التسجيل الصوتي الذي ّ
ّ
تحطم الطائرة”.
الصندوق األسود قد التقط صوت القنبلة قبل
بأن اختراق الموظفين الحكوميين
وهذا واحد من األمثلة التي تظهر ّ
الدولة الرسمي
رد ّ
جدا .إلى ذلكُ ،يعتبر ّ
وتجنيد بعضهم إحتمال وارد ًّ
بخاص ٍة أنّه يفتقر إلى الشفافية واإلحترافية.
مثي ًرا للقلق،
ّ
وفي كانون األول/ديسمبر  ،2017تبنّت والية سيناء التابعة لداعش،
الخاصة بوزي َري
عمل ّية إطالق صاروخ ألحق أضرارًا جسيمة بالمروحية
ّ
الدفاع والداخلية ،خالل زيارتهما المفترض أنّها “غير ُمع َل َنة” إلى شمال
سيناء ،ما أسفر عن مقتل عسكر َّيين اثنين .م ّر ًة أخرى يأتي هذا الموقف
ّ
بموظفي الحكومة أو
ليس ّلط الضوء على الخطر الكبير الذي يحيط
ّ
موظفي األمن المعرضين لإلختراق والتجنيد؛ إذ ال يمكن اإلستهانة
بمثل هذا التهديد ،في ّ
ظل التخطيط لبناء أول محطة للطاقة النووية
في مصر.

المتوســط ،إلى تعطيل المشــروع النووي عبر
والموجودة في البحر األبيض
ّ
تحولت فــي العقد
إفقــاده ربح ّيتــه اإلقتصاديــة .وتجــدر اإلشــارة إلى أن مصــر ّ
مســتوردا
مصد ًرا للغاز الخام إلى األردن وإســرائيل إلى
الماضــي ،مــن كونها
ّ
ً
ّ
للغــاز الخــام نتيجة النقص الذي تواجهه والحاجــة إلى تلبية الطلب المحلي.

ّ
جي ًدا إلحداث التحول في
“يشكل الغاز الطبيعي
وقودا ّ
ً
نسبيا
نظرا لكلفته المتدنّية
مجال الطاقة في مصر،
ً
ً
ومرونته بما يتيح استخدامه في متط ّلبات الحموالت
المختلفة”.
علــى الرغــم مــن ذلــك ،مع اكتشــاف حقــل ُ
“ظهــر” ،وهو أكبــر حقل غــا ٍز في
المتوسط والذي تُقَ َّدر احتياطاته بنحو  30تريليون متر
منطقة البحر األبيض
ّ
ّ
مكعــب ،واكتشــاف حقــل “نور” الواعــد أصبح باإلمــكان تلبيــة كل احتياجات
مصــر المح ّليــة مــن الغــاز الطبيعــي وتصديــر الفائــض منــه إلــى الخــارج.

ادعاء مجموعة الحوثي اليمنية بأنها أطلقت صاروخً ا
أما في ما
ّ
ّ
يخص ّ
باليست ًيا على محطة ال َب َركَ ة للطاقة النووية في كانون األول/ديسمبر
 ،2017فهذا مؤشر مثير للقلق يظهر أن المفاعالت النووية باتت ضمن
صحيحا
االدعاء
عما إذا كان ذلك ّ
ً
قائمة األهداف المحتملة ،بصرف النظر ّ
أم ال .بالتالي ،ال يجب التغاضي عن التهديد الناتج عن احتمال إكتساب
الجماعات اإلرهابية الناشطة في مصر قدرات إضافية مثل حصولها على
أنظمة صواريخ أكثر تطو ًرا وفعالية.

“ال يجب التغاضي عن التهديد الناتج عن احتمال
إكتساب الجماعات اإلرهابية الناشطة في مصر قدرات
إضافية مثل حصولها على أنظمة صواريخ أكثر تطو ًرا
وفعالية”.

وكما سبق وذكرنا ،بلغ الطلب على الكهرباء في مصر عام  2017نحو  186تيراواط/
أن
معدل النمو السنوي يبلغ  ،%3فمن المتو ّقع أن يبلغ
ساعة .فإذا افترضنا ّ
ّ
إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء حوالي  2.6تريليون قدم
مكعــب بين العاميــن  2018و ،2030إذا قامت مصر بتوليــد طاقتها الكهربائية
ّ
ّ
محطات الطاقة التي تعمل بالغاز .وسيبقى توليد الطاقة بالغاز
باستخدام
ّ
أن مصــادر الطاقة
الطبيعــي عنصــ ًرا رئيســ ًيا في مزيج الطاقة فــي مصر ،إال ّ
وبخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمســية ،ستســتم ّر في التوسع.
المتجددة
ٍ
ّ
ّ
ــدا إلحــداث التحــول فــي مجــال
ويشــكل الغــاز الطبيعــي
وقــودا ج ّي ً
ً
الطاقــة فــي مصــر ،نظــ ًرا لكلفتــه المتدنّيــة نســب ًيا ومرونتــه بمــا
يتيــح اســتخدامه فــي متطلبــات الحمــوالت المختلفــة .نتيجــةً لذلــك،
ومــن الناحيــة اإلقتصاديــة ،فــإن وفــرة الغــاز الطبيعــي المح ّلــي
مهمــا لمشــروع الطاقــة النوويــة فــي مصــر.
ال ّرخيــص تشــكل تحد ًيــا
ً

رســم بياني رقم  :2مقارنة القدرة التنافســية من حيث التكلفة بين الطاقة النووية والغاز الطبيعي

تحليل التكاليف
خال ًفا لمصادر الطاقة المتجددة التي ال تنطوي على أ ّية تكلفة وقود ،تعتبر
يخص كلفة توليد الكهرباء
تكلفة الغاز الطبيعي العنصر الطاغي في ما
ّ
مصنع للغاز الطبيعي .لذلك ،قد تختلف مقارنة التكلفة بين الطاقة
في
ٍ

“ستبقى مصر بحاجة إلى تأمين الطلب المتزايد على
الطاقة من خالل االستمرار في بناء محطات تعمل بالغاز
المتجددة ،حيث أن بناء المفاعالت
وتطوير مشاريع الطاقة
ّ

يتم
النووية والغاز الطبيعي من ٍ
بلد إلى آخر .فبالنسبة إلى مصر ،حيث ّ
ّ
إنتاج الغاز الطبيعي محل ًيا ،ســتكون أســعار الغاز الطبيعي أقل بكثير

النووية يستغرق وقتً ا طوي ً
ال”.

منهــا فــي الدولة المســتوردة للغاز الطبيعي باألســعار الســائدة دول ًيا.
فــي هــذا اإلطــار ،ينخفــض الفــارق فــي تكلفــة توليــد الكهربــاء بيــن
المفاعــات النوويــة ومصانــع الغــاز الطبيعــي مــع ارتفــاع أســعار الغــاز
الطبيعــي .بالتالي ،يمكن تحديد ســعر للغــاز الطبيعي في حال تجاوزه
تصبح الطاقة النووية تنافسية من حيث التكلفة .وبالنسبة إلى مصر،
وهــي دولــة تتمتّــع ببنيــة تحت ّية لتصدير الغــاز الطبيعي ،فيتــراوح هذا
ّ
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بمعدل
السعر بين  9.5دوالر أميركي
ّ
لــكل مليــون وحدة حراريــة بريطانية
حســم يبلــغ  ،%5و 20دوالر أميركــي
ٍ
وبنــاء على التصنيــف االئتمانــي الحالي لمصر،
حســم يبلغ .%10
بمعــدل
ّ
ٍ
ً

شكر وتقدير
بدعم من مؤسسة جون د .وكاثرين تي .ماك آرثر.
صدر هذا العمل
ٍ
بموجب المنحة رقم .152348
المراجع
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ّ
ّ
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ً
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برنامج سياسة الطاقة واألمن في الشرق األوسط
تم إطالق برنامج سياســة الطاقة واألمن في الشــرق األوســط في معهد عصام
َّ
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت عام
ــة متعــددة االختصاصات تســعى لدراســة قطاعات الطاقــة اإلقليمية
،2016
كمنص ٍ
ّ
ً
والعالميــة فضــا عــن سياســات األمــن فــي الشــرق األوســط ،وتوفيــر المعلومات
حولها والتأثير عليها .ويسعى البرنامج إلى تحليل التحديات التي تواجه االنتقال
المتاحة في هذا المجال .وقد ُأسس البرنامج
نحو مصادر الطاقة البديلة والفرص ُ
بمنحــة مــن مؤسســة جــون د .وكاثريــن تــي .مــاك آرثــر ،من أجل دراســة
مدعومــا
ٍ
ً
آفــاق الطاقة النووية في الشــرق األوســط وقدرتها على تعزيــز التعاون اإلقليمي
كوسيلة للتعامل مع االعتبارات األمنية المرتبطة بانتشار الطاقة النووية.

الدولية
العامة والشؤون
معهد عصام فارس للسياسات
ّ
ّ
األميركية في بيروت
في الجامعة
ّ
العامــة والشــؤون الدول ّيــة ،فــي
يســعى معهــد عصــام فــارس للسياســات
ّ
الجامعــة األميرك ّية في بيروت ،إلى تيســير الحوار وإثــراء التفاعل بين الجامعيين
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم
العربــي بصفــة خاصة .ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة .كما يهتم،
من خالل الدراســات واألنشــطة ،بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا
العامــة والعالقــات الدوليــة وبصياغــة االقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم
السياسات أو إصالحها.

معهد عصام فارس للسياسات العامة
والشؤون الدولية
الجامعة األميركية في بيروت
صندوق البريد 11-0236
رياض الصلح  /بيروت  1107 2020لبنان

مبنى معهد عصام فارس
الجامعة األميركية في بيروت
 961-1-350000الخط الداخلي4150 :
961-1-737627
ifi.comms@aub.edu.lb
www.aub.edu.lb/ifi
aub.ifi
@ifi_aub

