
املفاعل النووي .. احلكومه ت�سمن �سالمة الإجراءات 

ومعار�سون يدعون للرتيث ويطرحون البدائل
ادار الندوة – هادي ال�شوبكي

اعدها للن�شر - ثامر العواي�شة

ي�ستحوذ المفاعل النووي االردني المزمع ان�ساوؤه في محافظة المفرق على اهتمام وا�سع النطاق 

من ممثلي القطاعات الر�سمية واالكاديمية وموؤ�س�سات المجتمع المدني والمجتمع المحلي 

مرحلة  في   ، القادمة  الفترة  خالل  للطاقة  البديلة  الم�سادر  من  واحدا  كونه  االيام  هذه 

ت�ستوجب البحث عن م�سادر اآمنه لطاقة الم�ستقبل وبكلف قليله في ظل ارتفاع �سعر برميل 

البترول عالميا والم�سكالت التي تعتر�ض االردن من ا�ستيراد الغاز الم�سري .

المفاعل   « الطاقه  م�سادر  حول  االأراء  تباين  يلحظ  االردن  في  الطاقة  توليد  لتطورات  المتتبع 

النووي  المفاعل  اذ ان خبراء اردنيين يحذرون من مخاطر  النووي« في االونة االأخيرة 

للحوار  نوافذ  خلق  في  دورال�سحافة  من  وانطالقا   ، االإج��راءات  �سالمة  توؤكد  والحكومة 

والمجتمعيه  والقانونية  والبيئيه  العلميه  بابعادها  التوجهات  بمختلف  االآراء  وتبادل 

الطاقة والثروة  للدرا�سات في جل�سة حوارية وزير  الراي  واالقت�سادية،ا�ست�ساف مركز 

النووية ومجموعة  للطاقة  العليا  الوزارية  اللجنة  رئي�ض  الدكتور خالد طوقان  المعدنية 

من الخبراء وممثلي القطاعات االكاديمية والر�سمية وموؤ�س�سات المجتمع المدني وقنوات 

المجتمع المحلي للحديث عن » المفاعل النووي االردني كم�سدر بديل للطاقة » في محاولة 

اذ   . المتاحة في االردن نظرة واحدة  الطاقة  الى بدائل  الوطنية والنظر  الجهود  لتكثيف 

اأكد فيها الدكتور خالد طوقان اأن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنظر اإلى بدائل الطاقة 

المتاحة في االأردن نظرة واحدة، وهي ترحب بكل جهد وطني وترحب باأي م�ستثمر في 

م�سادر الطاقة المتاحة في االأردن �سواًء الطاقة المتجددة اأو ا�ستغالل ال�سخر الزيتي اأو 

الطاقة النووية، اآخذين بعين االعتبار العوامل االقت�سادية والبيئية والمالية و�سدد على 

اأن تنفيذ المحطة النووية في االردن وفي الموقع الذي �سيتم اختياره �سيكون �سمن توافق 

وطني وبموافقة اأهالي المنطقة وبعد ا�ستكمال درا�سات االثر البيئي وعر�سها على الجهات 

الرقابية المخت�سة محليا ودوليا ، م�سيرا الى ا�ستمرار البرنامج باالت�سال بكافة القنوات 

ال�سعبية والر�سمية والمعنيين لحوار علمي بناء في هذا االطار واأ�ساف طوقان اأن االردن 

جزء من المنظومة االقليمية التي تتجه حاليا الى الطاقة النووية كاأحد الم�سادر لتحقيق 

اأمن التزود بالطاقة وانتاج الكهرباء وتحلية المياه.

النووي االأردني ؟ كان حول  المفاعل  الندوة حول تفا�سيل م�سروع  الذي تثيره  الت�ساوؤل االأبرز 

المحطة  ان�ساء  وكلف   ، االردن؟«  في  االمثل  اال�ستراتيجي  الخيار  النووية  الطاقة   « هل 

النووية وتوافر م�سادر المياه؟ واأبعاده البيئية والمجتمعية والقانونية ومدى �سالحية 

ان�ساء المفاعالت النووية خا�سة بعد الحوادث ال�سابقة عالميا ومدى دعم م�سادر الطاقة 

المتجددة باالردن لتوفير« الطاقة االآمنة« .

الحوار الذي اأداره الزميل الباحث هادي ال�سوبكي / درا�سات الراأي ، تو�سل الى اأن يقوم حوار 

علمي بين جميع االطراف حول المفاعل النووي االأردني ، وان ال يتم اختيار موقع المحطة 

النووية وتنفيذها اال بتوافق وطني وموافقة اأهالي المنطقة التي �سيقام فيها المفاعل.

وتاليا ن�ض الحوار

قال الدكتور طوقان في م�ستهل الحوار ان البرنامج 

الم�ستقبل  لطاقة  ا�ستراتيجي  خيار  الأردن���ي  ال��ن��ووي 

تواجه  التي  الرئي�سة  التحديات  الى  الأردن،م�سيرا  في 

زي��ادة  و  المحلية  الطاقة  م�سادر  ن��درة  واأهمها  الأردن 

الطل�����ب على الط�اقة، و ارتفاع ا�س�عار الوقود الأحفوري 

)النفط والغاز( عالميا و �سح م�سادر المياه.

الربنامج النووي الأردين

الأردني  النووي  البرنامج  تنفيذ  ان  واو�سح طوقان 

ي�سمل ا�ستغالل وا�ستثمار اليورانيوم الأردني، و ان�ساء 

المياه  وتحلية  الكهرباء  لتوليد  النووية  الطاقة  محطة 

وبناء وتطوير القدرات والكوادر الب�سرية الأردنية.

اإلى م�سادر  اأنه يمكن تق�سيم م�سادر الطاقة  وا�سار 

ال�س���م�سي������ة والطاقة  الطاقة  المتجددة وت�س���مل  الطاقة 

والطاقة  الحي���وية  الك��تلة  وطاقة  الرياح  وطاقة  المائي��ة 

الجوفية. وم�سادر الطاقة غير المتجددة وت�س�مل الطاقة 

الأحفورية )النفط والغاز والفحم( والطاقة النووية.

اأ�ش�س اختيار م�شادر الطاقة يف العامل

وقال طوقان اإلى اأنه عند اختيار م�سادر الطاقة ينظر 

لإنتاجها  والتكلف���ة  لها  ال�ستراتيجي  الحتياطي  اإل��ى 

وال�سالمة  والأم���ن  والأم���ان  البيئية  والآث���ار  وكفاءتها 

العامة ل�ستخدامها.

الطاقة  لم�سادر  ال�ستراتيجي  الحتياطي  وح��ول 

ُي�ستنزف  اأن  المتوقع  م��ن  ان��ه  ط��وق��ان  ق��ال  العالم  ف��ي 

الوقود الأحفوري مع نهاية القرن القادم ح�سب م�ستوى 

الحتياطي  يكفي  حيث  للطاقة،  ال��ح��ال��ي  ال���س��ت��خ��دام 

حوالي  الطبيعي  الغاز  و  عامًا   )50( حوالي  النفط  من: 

واليورانيوم  ع��ام   )200  ( حوالي  والفحم  عامًا   )60(

)والتحوي��الت لإعادة ا�ستخدام اليورانيوم( لأكثر م�ن ) 

3000( عام. 

وبين ان التكلفة القت�سادية لإنتاج الطاقة وكفاءتها 

من محطة توليد كهرباء بقدرة )MW 1000( ت�ستهلك 

 2.4 اأو  ال��ف��ح��م  3.1 م��ل��ي��ون ط��ن م��ن  ك��ل ع��ام ح��وال��ي 

 UO2 مليون طن من النفط او 24 طنًا من اليورانيوم

بن�سبة  اأي   )235  U 4 % من  ) بتخ�سيب حوالي3 - 

) 120،000( فحم : ) 100،000( نفط : ) 1( يورانيوم. 

الن�ووية  للطاق��ة  العالية  الكفاءة  تو�سح  النتيجة  وه��ذه 

بالمقارنة مع الطاقة الأحفورية . 

الآثار البيئية والأمن والأمان وال�سالمة العامة

بن�سبة  ت�سهم  الأحفورية  الطاقة  اأن  طوقان  وا�سار 

الع���الم  في  الم�ستخدمة  الكهربائية  الطاقة  من   )%65(

في الوقت الح���ا�سر، ويرافق ا�ستخدام هذه الطاقة تلوث 

الهواء من النبعاثات الغازية التي توؤثر في ارتفاع درج�ة 

الحراري،  الحتبا�س  ظاهرة  خالل  من  الأر���س  ح�رارة 

الطاقة  من  بن�سبة)%16(  النووية  الطاقة  ت�ساهم  بينما 

الحا�سر،  الوقت  في  العالم  في  الم�ستخدمة  الكهربائية 

ول يرافق ا�ستخدام هذه الطاقة انبعاث غاز ثاني اأك�سيد 

الثالث  الجيل  بناء  بعد  اأخ��رى  ملوثات  اأي  اأو  الكربون، 

باأن  القول  ن�ستطيع  لذلك  وتبعا  النووية،  المفاعالت  من 

و�سديقة  نظيفة  طاقة  وتعتبر  اأمنا  اأكثر  النووية  الطاقة 

للبيئة. 

الإح��ف��وري  ل��ل��وق��ود  البيئية  الآث����ار  بين  وب��م��ق��ارن��ة 

 1000MW ( والوقود النووي لمحطة كهربائية بقدرة

كوقود  اليورانيوم  من  )3كغم(  ا�ستخدام  عند  �سنجد   )

للمحطة فانه �سينبعث)1طن( من غاز )CO2 ( بينما عند 

او  م�سادرالفحم  من  م�ستخدمه  وقود  كميات  ا�ستخدام 

الغاز فانه �سينبعث كميات مرتفعه من غاز ال  النفط او 

)1( المرفق  الجدول  ح�سب   )  )CO2

لتحقيق  عالميًا  تحديًا  هنالك  ان  الى  طوقان  وا�سار 

م�ستقبل ثابت للطاقة

ن�سمة  مليارات   )6( الع�الم  �سك�ان  ع��دد  يبلغ  حيث 

 )9( لي�سبح  العدد  هذا  ي��زداد  اأن  المتوقع  ومن  حاليًاً، 

مليارات ن�سمة مع حلول عام 2050.

و الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري ت�ستحوذ على 

اأكثر من ن�سف الغازات ال�سارة المنبعثة بفعل الإن�سان 

بال�سافة  ال���ح���راري،  الح��ت��ب��ا���س  ل��ظ��اه��رة  والم�سببة 

لن�سوب احتياطي الوقود الأحفوري خالل القرن القادم. 

كما اأن م�س��ادر الطاقة المتجددة لن تنمو اكثر من 3 اإلى 

في  للطاقة  العالمية  الإم��دادات  في  م�ساهمته�ا  من   % 6

الم�ستقبل القريب.

وحول �سرورة الطاقة النووية ا�سار طوقان الى اأن 

الوكالة الدولية للطاقة ومجل��س الطاقة الدولي تو�سلت 

اإلى :

»اإن عالمنا ل ي�س�تطيع اأن يفي بالحتياجات المتنامية 

اإلى التو�سع الكبير في  لطاقة نظيفة بيئيًا بدون اللجوء 

الطاقة النووية«. 

ولقد اعتمدت هذه الخال�سة على الأمور التالية:

ون�سوب  ال��ط��اق��ة.  م��ن  العالمي  ال���س��ت��ه��الك  زي���ادة 

احتياطي الوقود الأحفوري خالل القرن القادم.

الطاقة  م��ن  العالمية  الإم�����دادات  نمو  وق��ل��ة 

ال���م���ت���ج���ددة ، وت���وف���ر اح��ت��ي��اط��ي ���س��خ��م من 

التحويالت  بالعتبار  الأخ���ذ  )م��ع  ال��ي��وران��ي��وم 

لإعادة ا�ستخدام اليورانيوم(.

اقت�سادية  ط��اق��ة  ت��وف��ر  ال��ن��ووي��ة  وال��ط��اق��ة 

و�سديقة للبيئة.

وبين انه بداأ اإنتاج الطاقة النووية لالأغرا�س 

قبل  رو�سيا  في  اوبنين�سك  مفاعل  من  ال�سلمية 

حوالي ) 60( عاما.

وا�ساف طوقان تبلغ م�ساهمة الطاقة النووية 

في  الكهربائية  الطاقة  من  الحا�سر  الوقت  في 

م�س�اهمة  من   %  38 مع  بالمقارنة   %17 العالم 

الفحم و 16% من م�ساهمة الغاز الطبيعي و %9 

من م�ساهمة النفط.

مفاعال   )440  ( من  اأكثر  وجود  الى  وا�سار 

نوويا تعمل في محطات نووية تتوزع في )32( 

بلدًا في العالم.

 )285  ( من  اأكث��ر  العلم��اء  ي�ستخدم  حيث 

مفاع���اًل ن����وويًا في الأبحاث العلمية في اكثر من 

) 50 ( بلدا.

واأ�ساف ان الطاقة النووية تزود اأكثر من ) 

400( �سفينة بحاجتها من الطاقة الكهربائية.

من   %80 حوالي  حاليا  تنتج  فرن�سا  ان  الى  وا�سار 

ي�سكل  وه��ذا  ال��ن��ووي��ة،  الطاقة  م��ن  الكهربائية  طاقتها 

ل  حيث  فرن�سا  في  الكهربائية  للطاقة  م�ستقرًا  م�س�درا 

يعتمد على التقلبات ال�سيا�سية العالمية.

واو�سح ان الردن جزء من المنظومة القليمية التي 

الم�سادر لتحقيق  النووية كاأحد  الطاقة  الى  تتجه حاليا 

اأمن التزود بالطاقة وانتاج الكهرباء وتحلية المياه .

محطات  لديها  دول��ة   )32( هنالك  ان  طوقان  وذك��ر 

ابدت  دول��ه  و52  اإن�ساءها  تدر�س  دول��ه   )43( و  نوويه 

الهتمام . 

ب��داأت   2003 العام  في  العربية  ال��دول  ان  وا�ساف 

ب��اأن  علما   ، ج��اد  ب�سكل  النووية  الطاقة  نحو  بالتوجه 

ا�سرائيل وبعد الحرب العالمية الثانية تفردت في المنطقة 

بالتوجه نحو الطاقة النووية لأ�سباب �سيا�سية بحتة .

والمنفردة  الوحيدة  الدولة  لي�س  الردن  ان  و�سدد 

في المنطقة العربية التي دخلت الع�سر النووي ، حيث 

كال�سعودية  النووية  الطاقة  نحو  الجوار  دول  با�سرت 

والمارات وتركيا وم�سر .

هيئة الطاقة الذرية الأردنية

الأردنية  الذرية  الطاقة  هيئة  ان�ساء  ان  طوقان  واأكد 

يهدف اإلى نقل الطاقة النووية وتكنولوجيا ال�سعاع اإلى 

الردن وتوطينها وتطوير ا�ستخدامها وادامتها. 

القت�ساد  لخدمة  ال�ستثمارية  الم�ساريع  اقامة  و 

الأردني في مجال تكنولوجي�����ا ال�سعاع والطاقة النووية 

المياه،  وتحلية  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  وا�ستخدامها 

�سلمية  اأغرا�س  ولأي  وال�سناعية  الزراعية  وللمجالت 

اخرى.

ا�ستراتيجي��ة  ف��ان  الأه���داف  ه��ذه  ولتحقيق   

ال��ن��ووي��ة  المفاع��الت  اإن�����س��اء  تت�سمن  الهيئة 

بدائل  لتوفير  الأردن���ي  اليورانيوم  وا�ستغالل 

الطاقة وم�سادر المياه وذلك من خالل البرنامج 

النووي الأردني لالأغرا�س ال�سلمية.

الربنامج النووي الردين

واأو����س���ح ط���وق���ان ان ال��ب��رن��ام��ج ال��ن��ووي 

م�سروع  الول  م�سروعين:  من  يتكون  الردن��ي 

الكهرباء  لإنتاج  النووية  الطاقة  محطة  اإن�ساء 

المفاعالت  با�ستخدام  ال��م��ي��اه  ملوحة  واإزال����ة 

ال��ث��روات  ا�ستغالل  م�سروع  والآخ���ر  ال��ن��ووي��ة. 

وعلى  الأردن  في  الموجودة  الطبيعي��ة  النووي��ة 

راأ�سها اليورانيوم.

وحدد طوقان روؤية البرنامج بتحول الأردن 

م�سدرة  دول��ة  اإل��ى  للطاقة  م�ستوردة  دول��ة  من 

للطاقة بحلول عام 2030، والنتقال من العتماد 

اإلى  الأح��ف��وري  ال��وق��ود  م�سادر  على  المبا�سر 

م�سادر بديلة للطاقة وال�ستفادة من اقت�ساديات 

منخف�س  ب�سعر  الطاقة  وتزويد  الكبير،  الحجم 

لدعم النمو القت�سادي الم�سطرد

ال��ن��ووي  ال��ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ن��ج��اح  ول�����س��م��ان 

الردني حدد طوقان خم�سة اجراءات منها التوليد وذلك 

الخا�س،  وال��ق��ط��اع  الحكومة  بين  ال�سراكة  خ��الل  م��ن 

بم�سغل  وال���س��ت��ع��ان��ة   .)PPP( ن��م��وذج  على  اع��ت��م��ادًا 

ال��ن��ووي. الأم���ان  ف��ي  ن��ووي دول��ي ذي �سجل م�سمون 

بتعظيم  اليورانيوم:  خامات  ا�ستغالل  الثاني  والج��راء 

الطبيعية. ال��م�����س��ادر  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادًا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ائ��دة 

بالم�سار  والتعدين  والكت�ساف  المتياز.  منح  وتجنب 

الكعكة  وا���س��ت��خ��راج  ال�سريع والم�سار العادي، 

بال�سراكة مع �سركة  الفو�سفوريك  ال�سفراء من حام�س 

المنتجة  المادة  وا�ستخدام  الأردنية.  الفو�سفات  مناجم 

لفترة  النووي  الوقود  م�سادر  من  الأردن  حاجة  لتغذية 

ال�ستين عامًا القادمة.وثالث اجراء دورة الوقود النووي 

ال�ستثمار  حيث  م��ن  ال��دول��ة  جاهزية  الخ��ر  والج���راء 

القوى  وتاأهيل  وتدريب  التحتية  والبنية  الدرا�سات  في 

الب�سرية . واخر اجراء البحث عن م�سادر تمويل خالقه 

دون العتماد على تمويل مبا�سر من خزينة الدولة.

وذكر طوقان ان من التحديات الرئي�سة التي تواجه 

م�سادر  نق�س  ال��ط��اق��ة.و  على  المتزايد  الطلب  الأردن 

 %95 ح��وال��ي  الأردن  ي�ستورد  حيث  المحلية  ال��ط��اق��ة 

الوطني  ناتجه  من   %25 حوالي  ينفق  طاقته.وهو  من 

للح�سول على الطاقة و�س�ح م�سادر المياه وخا�سة مياه 

ال�سرب.

الردن��ي  ال��ن��ووي  البرنامج  ا�ستراتيجات  ان  واك��د 

اليورانيوم  ا�ستغالل  م��ن  الردن  ا�ستفادة  ال��ى  تهدف 

النووية  ال��ط��اق��ة  و�ستكون   . ال��وط��ن��ي  القت�ساد  ل��دع��م 

وتحلية  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد  رئي�سا  اقت�ساديا  م�����س��درا 

المتمثلة  الحاجة  �سد  الى  بال�سافة  الأردن.  في  المياه 

تنوع  تعزيز  الكهربائية.و  الطاقة  على  الطلب  زيادة  في 

مجال  في  وال�ستقاللية  الآم��ن  والإنتاج  م�سادرالطاقة 

والم�ساركة في  التكنولوجيا  نقل  وتعزيز  الطاقة.  توليد 

جميع مراحلها. ودعم تناف�سية ال�سناعات الوطنية التي 

الوطنية  والكفاءات  القدرات  بناء  الطاقة في  على  تعتمد 

في العلوم والتكنولوجيا النووية . 

من  غنية  ب��م��خ��زون��ات  يتمتع  الأردن  ان  وا���س��اف 

الخامات  الى ان احتياطي  . م�سيرا  اليورانيوم  م�سادر 

الموجوده في و�سط الردن ب )65000 ( طن بال�سافه 

في  اليورانيوم  خامات  لوجود  عدة  موؤ�سرات  هنالك  ان 

عدة مناطق في الردن، م�سيرا الى ان القيمة الفعلية لهذه 

اأن تولده من طاقة نووية  الم�سادر تتجلى بما ت�ستطيع 

واإعطاء الأردن ال�ستقاللية في مجال توليد الطاقة.

وتابع يقول: اإن الريع المتوفر من اإنتاج اليورانيوم 

�سيكون الممول الأ�سا�س لبرنامج توليد الطاقة النووية

الفو�سفات  ف��ي  اليورانيوم  احتياطي  اإن  وا���س��اف 

م�دى  ويبلغ  طن   )100،000( ب��  يقدر  حاليًا  الأردن���ي 

الأردن�����ي  الفو�سف����ات  ف����ي  اليوراني�وم  تركيز  تواج���د 

ppm )280-80( من

واقت�سادية  فنية  ج��دوى  درا�سة  تنفيذ  تم  انه  وبين 

مع  الفو�سفوريك  حام�س  من  اليورانيوم  ل�ستخال�س 

اإلى  ال�سركة  تو�سلت  ولقد  العالمية،  ال�سركات  اإح��دى 

مع  مباحثات  حاليًا  وت��ج��ري  م�سجعة.  ايجابية  نتائج 

الكعكة  ل�ستخال�س  الأردن��ي��ة  الفو�سفات  مناجم  �سركة 

ال�سفراء من نواتج حام�س الفو�سفوريك.

)JERI( ال�شركة الأردنية مل�شادر الطاقة

قال طوقان انه تم تاأ�سي�س ال�سركة الأردنية لم�سادر 

الذرية  الطاقة  لهيئة  بالكامل  مملوكة  ك�سركة  الطاقة 

الأردنية وبراأ�سمال قدره مئة مليون دينار اأردني وبداأت 

اليورانيوم  وا�ستك�ساف  بالتنقيب  اأعمالها  ال�سركة 

�سركة  م��ع  بالتعاون   2008 ع��ام  ف��ي  الأردن  و�سط  ف��ي 

المجال  هذا  في  الخبرة  �ساحبة  الفرن�سية   Areva
في  اليورانيوم  لخام  المختبرات  تحاليل  اأظهرت  حيث 

على  التوقيع  وتم  ومب�سرة  ايجابية  نتائج  الأردن  و�سط 

بتاريخ  الأردن  و���س��ط  ف��ي  ال��ي��وران��ي��وم  تعدين  اتفاقية 

وق�����ام��ت   )Areva( ���س��رك��ة  م���ع   2010/2/21

احتياطي  تحديد  على  م�����واز  ب�سك�ل  بالعم�ل  ال�س�ركة 

 )Rio Tinto( �سركة  م��ع  بالتعاون  ال��ي��وران��ي��وم 

ق�سية العدد

 .. ل������ل������درا�������س������ات   $

الردين  ال�����ن�����ووي  »امل����ف����اع����ل 

ك���م�������س���در ب����دي����ل ل���ل���ط���اق���ة«
قضايا الساعة

ال��ط��اق��ة   : ط����وق����ان 

ال����ن����ووي����ة ���ش��ت��ب��دد 

ا�شتمرار  حول  املخاوف 

طاقة  م�����ش��ادر  ت��وف��ر 

اململكة  يف  امل�شتقبل 

»»

ندوة مركز الراأي للدرا�شات تناق�س امل�شروع  

الحد 14 اآب 2011

جانب من الم�ساركين في الندوة                                                                                                                                                                                        )ت�سوير حاتم علي(



2$ للدرا�سات ..  »المفاعل النووي الأردني  كم�سدر بديل للطاقة«قضايا الساعة

و�سرق  ج��ن��وب  مناطق  ف��ي  ال�سترالية   – البريطانية 

)Rio Tinto( المملكة، ونظرًا لأن درا�سات �سركة

ا�ستغالل  يجب  القت�سادية  الجدوى  لتحقيق  اأن��ه  بينت 

مهتمة  غير  ولكونها  الفو�سفات،  خ��ام  مع  اليورانيوم 

م�سروع  م��ن  اأخ��ي��رًا  ان�سحبت  فقد  حاليًا  بالفو�سفات 

ال�ستك�ساف في هذه المناطق، وتعمل ال�سركة حاليًا على 

اإعادة ت�سويق هذه المناطق بالإ�سافة اإلى ت�سويق مناطق 

خام  تمو�سع  على  اأولية  موؤ�سرات  تظهر  جديدة  اأخرى 

اليورانيوم فيها اأمام ال�سركات ال�ستثمارية. ومن خالل 

تم  اأخيرًا  ال�سرك��ة  بها  قامت  التي  ال�ستك�ساف  عمليات 

وتقدر  الح�سا  منطقة  في  اليورانيوم  خامات  اكت�ساف 

حوالي  المنطقة  ه��ذه  ف��ي  المتوفرة  ال��ي��وران��ي��وم  كمية 

)20000( طن. 

حتديد موقع املفاعل النووي

وحول اختيار الموقع المزمع اقامة المحطة النووية 

بالعملية  لي�س  الموقع  اختيار  ان  ا���س��ار  عليه  الأول���ى 

تف�سيلية  ل��درا���س��ات  ال��م��وق��ع  تقييم  ويخ�سع  ال�سهلة 

العتبارات  ومنها  المطلوبة  العتبارات  كافة  ل�سمول 

الزلزالية وا�ستقرار التربة ، البعد ال�سكاني ، القرب من 

ت�سل  التي  المتطلبات  والكثير من  الكهربائية  ال�سبكات 

الى ما يقارب 120 عن�سرا تتطلب الدرا�سة ال�ساملة .

واأ�ساف طوقان انه تم ت�سكيل لجنة وطنية من ذوي 

الوطنية  الجهات  مختلف  وم��ن  والخت�سا�س  الخبرة 

الأول��ي��ة  ال��درا���س��ات  ولإع���داد  الموقع،  لختيار  المعنية 

اللجنة  وقامت  عليه.  النووية  المفاعالت  لإقامة  الالزمة 

المملك�������ة  اأنحاء  في مختل��ف  المواقع  من  عدد  بدرا�سة 

الأردن��ي��ة.  النووية  للمحطة  المنا�سب  الموقع  لتحديد 

اهالي  وبموافقة  توافق وطني  اختياره �سمن  و�سيكون 

البيئي-اأحد  الأث���ر  درا���س��ات  ا�ستكمال  وبعد  المنطقة 

الجهات  على  وعر�سها   - للم�سروع  الرئي�سية  العمده 

البرنامج  ا�ستمرار  الى  م�سيرا   ، الرقابية محليا ودوليا 

الر�سمية وال�سعبية والمعنيين  القنوات  بكافة  بالت�سال 

لحوار علمي بناء في هذا الطار .

ووقعت الهيئة في 12 اأيلول 2009 عقدا مع ائتالف 

�سركة تراكتب���ل )Tractebel( البلجيكية ، وذلك 

والم�سحية  والزلزالية  الجيولوجي����ة  الدرا�سات  لإجراء 

لدرا�س���������ة مالءمة الموقع المقترح لبناء محط���ة الطاقة 

التالية:  المواقع  اختيار  مبدئيا  وت��م  الأردن��ي��ة  النووية 

الموقع الول في جنوب الأردن في منطقة جنوب العقبة 

المجدل  منطقة  في  الأردن  و�سط  في  الثاني  الموقع  و 

)خربة ال�سمرا(. 

منطقة  خ��ارج  مبدئيًا  موقعًا  الفنية  اللجنة  ح��ددت 

العقبة القت�سادية الخا�سة، يقع على بع�������د حوالي 25 

�سرق  كم   10 وحوال��ي  العقب���ة  مدينة  �سرق  جن��وب  كم 

ال�ساطئ الجنوبي.

 بعد الدرا�سة والعمل في موقع منطقة العقبة، تبين 

وجود عوائق عدة ت�سمنت اأمورًا فنية واقت�سادية، حيث 

بالعقبة  النووية  المحطة  لبناء  التحتية  البنية  تكلفة  اأن 

�سيزيد من التكلفة الإجمالية حوالي )15%( لما �سيتطلبه 

م�سدات  وبناء  لل�سالمة  اإ�سافية  اإج��راءات  من  الموقع 

كذلك  الزلزالي،  ال�سدع  منطقة  من  لقربه  نظرًا  زلزالية 

وكذلك  الموقع،  لطبوغرافية  نظرًا  فيه  العمل  �سعوبة 

الحاجة لتحلية مياه البحر و�سخها لموقع المحطة.

 و لتقليل المخاطر على ال�سحة وال�سالمة يتم تحديد 

منطقة عازلة ومنطقة طوارئ حول موقع المحطة النووية 

المحطة  التام ) موقع  العزل  يلي: منطقة  المقترحة كما 

( وتمتد بن�سف قطر 1 كيلومتر حول الموقع. ومنطقة 

العزل الوقائي ) اأعداد منخف�سة من ال�سكان ( وتمتد الى 

5 كيلومترات حول المحطة. ومنطقة التخطيط للطوارئ 

وتمتد الى 20 كيلومترًا من المحطة .

موقع املحطة النووية

 يف منطقة خربة ال�شمرا

وبين طوقان اأن اللجنة الفنية حددت الموقع الثاني 

)منطقة  ال�سمرا  خ��رب��ة  ف��ي  المحطة  لإن�����س��اء  المقترح 

المجدل( الذي يقع على بعد 40 كم �سمال �سرق العا�سمة 

�سيتم  حيث  كم2   2 م�ساحة  �سمن  المفرق  محافظة  في 

المفاعل من محطة  لتبريد  الالزمة  المياه  على  الح�سول 

 25 من  اأقل  اإلى  المحطة  وتحتاج  ال�سمرا،  خربة  تنقية 

مليون متر مكعب من المياه للتبريد. 

لبناء  الموقع  مالءمة  على  التالية  الموؤ�سرات  وت��دل 

المحطة النووية واإمكانية بنائها دون عوائق: 

لبناء  الطبوغرافي  الموقع  الكلفة نظرًا لمالءمة  قلة   

لالأعمال  التربة  ا�ستقرار  وخا�سة  عوائق  دون  المحطة 

الإن�سائية.

الأم��ان  ومنطقة  المحطة  لبناء  كافية  م�ساحة  توفر   

بالإ�سافة اإلى قلة الحتياطات لالآثار الزلزالية.

الكهرباء  ل�سبكة  التوزيع  م�سدر  من  المحطة  قرب   

الأردنية.

 توفر البنى التحتية من الطرق والكهرباء.

 توفر الكوادر الب�سرية الالزمة لإنجاح هذا الم�سروع 

ال�سخم. 

اإن اختيار موقع خربة ال�سمرا لدرا�سة مدى مالئمته 

لإن�ساء المحطة النووية الأردنية ل يعني اأن الموقع الذي 

كان بالعقبة غير مالئم، واأن فر�سة بناء محطة نووية فيه 

م�ستقباًل ما تزال قائمة نظرًا لقدرة الأردن على ا�ستيعاب 

بناء محطة نووية اأو اأكثر.

ا�شت�شارات مرحلة ما قبل البناء 

ملحطة الطاقة النووية

وذكر طوقان اأن هيئة الطاقة الذري�ة الأردني����ة 

الثاني عام 2009 عق��دا  وقعت في 15 ت�س���رين 

ل�ست�سارات مرحلة ما قبل البناء لمحطة الطاقة 

بار�سونز  ”وورلي  �سرك�ة  مع  الأول��ى  النووية 

العالمية WP“. وبموجب العق��د �ستقدم ال�سركة 

حزمة كبيرة من ال�ست�س���ارات والخدمات الفنية 

وتقييم  القت�سادية  الجدوى  درا�سات  تت�سمن: 

اأف�سل  درا���س��ة  و  النووية،  المحطة  بناء  تكلفة 

اختيار  و  والمالية  الفنية  الناحية  من  العرو�س 

اأف�سل تكنولوجيا المفاعالت النووية و درا�سات 

اإدارة المخلفات النووية والتقييم المالي.

تنظيم  لهيئة  الفني  والدعم  الم�سورة  تقديم   

الأنظمة  لإع���داد  والن����ووي  الإ�سع��اعي  العمل 

والأ�س�س ومعايير ال�سالمة الناظمة ل�ستخدامات 

المحطات  اإن�����س��اء  ول��م��واق��ع  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة 

النووية.

ثالث  مبدئيًا  ال��ذري��ة  الطاقة  هيئة  اخ��ت��ارت 

�سركات)تكنولوجيا( عالمية في 2010-5-12 

عالمية  �سركات  قدمتها  عرو�س  �سبعة  �سمن  من  وذل��ك 

لبن��اء  جنوبي���ة(  وك��وري��ة  وكندية  ورو�سية  )فرن�سية 

المحط�ة النووية الأردنية الأولى وهذه ال�سركات هي:

م���ف���اع���ل  ال�����ك�����ن�����دي�����ة/   “AECL” �����س����رك����ة   

“6-CANDU”
 تحالف �سركة اأريفا الفرن�سية و�سركة ميت�سوبي�سي 

.“1 ATMEA” اليابانية / مفاعل

مفاعل   / الرو�سية  اإك�سبورت  �ستروي  اأتام  �سركة   

.“100-VVER  92-AES”
باإن�ساء  الخا�سة  الفنية  ال��ع��رو���س  الهيئة  ت�سلمت 

ثالث  من   30/6/2011 في  الأردنية  النووية  المحطة 

– ميت�سوبي�سي(الفرن�سية- )اأريفا  عالمية هي  �سركات 

ال��ي��اب��ان��ي��ة، و )اأت����ام ���س��ت��روي اك�����س��ب��ورت( ال��رو���س��ي��ة، 

الفنية في  ال��ع��رو���س  ف��ت��ح  ال��ك��ن��دي��ة، وت���م  و )لف����الن( 

ي�سكلها  خا�سة  عطاءات  لجنة  قبل  من   14/7/2011

مجل�س الوزراء لهذه الغاية.

التع������اون الدول�����ي

التعاون  م��ج��ال  ف��ي  الت��ف��اق��ي��ات  بعقد  الهيئة  ق��ام��ت 

ال�سديقة  الدول  مع  التفاهم  ومذكرات  والثنائي  الدولي 

المتقدمة في الطاقة النووية لفتح مجالت التعاون ونقل 

التعاون  اتفاقيات  يلي:  ما  �سملت  الأردن  اإلى  الخبرات 

الجنوبية  وكوريا  وال�سين  فرن�سا  من  كل  مع  النووي 

وكندا ورو�سيا وبريطانيا و الأرجنتين وا�سبانيا واليابان 

واإيطاليا وتركيا ورومانيا.

المتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��ل  م��ع  التفاهم  م��ذك��رات   .

الأميركية وبريطانيا ورو�سيا والكويت ورومانيا. 

التعاون  اتقافي���ات  توقيع  يتم  اأن  المتوقع  م��ن   

الأمريكية وم�سر  المتحدة  الوليات  النووي مع كل من 

وجمهورية الت�سيك واأوكرانيا واأرمينيا. 

املفاعل النووي البحثي الأردين

المفاعل  اإن�����س��اء  عقد  توقيع  ت��م  ان��ه  ط��وق��ان  وب��ي��ن   

الطاقة  معهد  ”ائتالف  م��ع  الأردن����ي  البحثي  ال��ن��ووي 

الذري�ة الكوري و�سرك�������ة داي�و“ بتاريخ 30 اآذار 2010 

لإن�ساء مفاعل نووي بحثي بقدرة )5( ميغاواط في حرم 

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

 2010 الثاني  ت�سرين   23 بتاريخ  تم  ان��ه  وا���س��اف 

لم�سروع  الأ�سا�س  حجر  و�سع  �سامية  ملكية  وبرعاية 

العلوم  جامعة  ف��ي  ال��ن��ووي��ة  للبحوث  الأردن����ي  المركز 

والتكنولوجيا الأردنية وذلك اإيذانًا ببدء العمل الفعلي في 

هذا الم�سروع. 

بن�اء  ف��ي  اأ���س�����ا���س��ي  دور  المفاع�ل  ل��ه��ذا  و���س��ي��ك��ون 

والعلماء  الباحثين  من  جديدة  اأجي�ال  وتدريب  وتاأهيل 

والمهند�سين النوويين. 

م�سعة  ن��ظ��ائ��ر  لإن���ت���اج  ال��م��ف��اع��ل  ه���ذا  و�سي�ستخدم 

تحتاجها مختلف القطاع�ات الطبية وال�سحية والزراعية 

وال�سناعية والخدمات النووية في الأردن. 

بناء القدرات 

والكفاءات الأردنية

الخطط  تنفيذ  على  تعمل  الهيئة  اأن  طوقان  واأو�سح 

الب�سرية  وال��م��وارد  ال��ق��درات  لبناء  المنا�سبة 

الأردنية من خالل طرح تدري�س البرامج العلمية 

و التدريبية في العلوم والتكنولوجيا النووي��������ة 

في  البكالوريو�س  ببرنامج  البدء  �سملت  التي 

في  الماج�ستي��ر  وب��رام��ج  ال��ن��ووي��ة  الهند�سة 

والعلوم  الطبية  وال��ف��ي��زي��اء  ال��ن��ووي��ة  الفيزياء 

الجامعات  في  الإ�سعاع  من  والوقاية  النووية 

الأردنية.

ل��ت��دري��ب  ال��ح��اج��ة  ال��م��ن��ظ��وم��ة دون  وب���ن���اء 

ط��ل��ب��ة ال��ه��ن��د���س��ة ال��ن��ووي��ة ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 

والتكنولوجيا الأردنية.

البحثي  ال��ن��ووي  المفاعل  بناء  ف��ي  وال��ب��دء   

الأردن�������ي ك��م��رك��ز ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ع��ل��ي��م 

والتدريب على تقنيات المفاعالت النووية واإنتاج 

النظائر الم�سعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا 

الأردنية. 

 و دع���م ال��م��ن��ح وال��ب��ع��ث��ات وع��ق��د ال��ن��دوات 

والتدريب المتخ�س�س في العلوم والتكنولوجيا 

النووي���ة.

ودع����م ا���س��ت��خ��دام م��رك��ز ال�����س��ن��ك��روت��رون 

العلمي  البح������ث  للتميز في  عالمي  SESAME كمركز 
والتعليم والتدريب والتعاون العلمي العالمي. 

لخامات  التعدين  عملية  ف��ي  للتعاون  المجال  فتح 

يدعم  ماليا  م�سدرا  تبني  لكي  الأردن  ف��ي  اليورانيوم 

الن�ساطات الأخرى في مجال الطاقة النووية . 

الأط���راف  جميع  م��ع  للتعاون  ال��م��ج��ال  فتح  ك��ذل��ك   

مجال  في  الأردن  اإل��ى  الخبرات  نقل  خ��الل  من  الدولية 

توليد الطاقة النووية لال�ستفادة ولختيار الحل الأن�سب 

فنيا والأجدى اقت�ساديا من خالل المناف�سة الدولية . 

ال��ك��وادر وال��ق��درات الأردن��ي��ة في العلوم  ودع��م بناء 

والبعث���ات  المنح  دع��م  خ��الل  م��ن  وتطبيقاتها  النووية 

البرامج  تدري�س  و  المتخ�س�س،  والتدريب  وال��ن��دوات 

الحرجة  دون  المنظومة  وب��ن��اء  المختلفة  الجامعية 

والمفاعل النووي البحثي الردني. 

ب�سيا�سات  كبلد معتدل  الأردن  واقع  وال�ستفادة من 

وا�سحة و�سداقات عالمية وموقع جغرافي متميز.

البرنامج  لنجاح  تنفيذية  اآليات  اإل��ى  طوقان  وتطرق 

التعدين  عملية  في  للتعاون  المجال  فتح  منها  النووي 

م�سدر  بمثابة  لتكون  الأردن  في  اليورانيوم  لخامات 

مالي يدعم الن�ساطات الأخرى في مجال الطاقة النووية 

الدولية  الأط����راف  جميع  م��ع  للتعاون  المجال  فتح   ،.

م��ج��ال توليد  ف��ي  الأردن  اإل���ى  ال��خ��ب��رات  نقل  م��ن خ��الل 

فنيا  الأن�سب  الحل  ولختيار  لال�ستفادة  النووية  الطاقة 

،دعم   . الدولية  المناف�سة  اقت�ساديا من خالل  والأج��دى 

النووية  العلوم  ف��ي  الأردن��ي��ة  وال��ق��درات  ال��ك��وادر  بناء 

والندوات  والبعث���ات  المنح  دعم  خالل  من  وتطبيقاتها 

الجامعية  ال��ب��رام��ج  تدري�س  و  المتخ�س�س  وال��ت��دري��ب 

المختلفة وبناء المنظومة دون الحرجة والمفاعل النووي 

البحثي الردني. ال�ستفادة من واقع الأردن كبلد معتدل 

جغرافي  وموقع  عالمية  و�سداقات  وا�سحة  ب�سيا�سات 

متميز. ا�ستخدام مركز ال�سنكروترون في الأردن كمركز 

والتدريب  والتعليم  العلمي  البحث  ف��ي  للتميز  عالمي 

والتعاون العلمي العالمي . 

المخاوف  �ستبدد  النووية  الطاقة  اإن  طوقان  وق��ال 

حول ا�ستمرار توفر م�سادر طاقة الم�ستقبل في الأردن 

ه��و خي��ار  الأردن����ي  ال��ن��ووي  ال��ب��رن��ام��ج  واإن  وال��ع��ال��م، 

ا�ستراتيجي لطاق�ة الم�ستقب�ل في الأردن، و�سيكون قادرا 

على اإعطاء الأردن ال�ستقاللي���ة في توليد طاقة اقت�سادية 

واآمن����ة وم�ستقرة بعيدا عن التقلبات ال�سيا�سية العالمية 

ال�ساملة.  الوطنية  التنمية  خطط  في  قوة  موطن  ويمثل 

تكمن  الذي  الأردن  اأرا�سي  في  اليورانيوم  وجود  واإن 

اأهميته لي�س في بيعه وانما انه وقود للمحطات النووية 

والذي �سي�ساعد على بنائها، ومن المتوق��ع اأن يبداأ اإنتاج 

الطاقة  من  الكهرباء  وتوليد   )2013( عام  اليوراني�وم 

النووية الأردنية عام )2019(. وتوؤكد هيئة الطاقة الذرية 

ومعايير  متطلبات  بكل  اللتزام  على  حر�سها  الأردن��ي��ة 

ال�سالمة العامة والأمن والأمان النووي وق�سايا البيئة.

وزير الطاقة : هيئة الطاقة الذرية ملتزمة بكل متطلبات 

ومعايري ال�سالمة العامة والأمن والأمان النوويني وق�سايا البيئه

ذوي  م��ن  وطنية  جلنة 

والخت�شا�س  اخل���ربة 

املفاعل  موقع  لختيار 

ال������ذي  و  ال�������ن�������ووي 

وطني  بتوافق  �شيكون 

ومبوافقة اأهايل املنطقة
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طوقان : دور اأ�سا�سي للمفاعل النووي البحثي يف تاأهيل وتدريب 

اأجيال جديدة من الباحثني والعلماء واملهند�سني النوويني

3$ للدرا�سات ..  »المفاعل النووي الأردني  كم�سدر بديل للطاقة«قضايا الساعة

املهند�س خلدون قطي�شات

م�ساريع  اأن  قطي�سات  خلدون  المهند�س  ال�سبق  الطاقة  وزير  قال 

�سمن  تنفذ  المحلية  الطاقة  م�سادر  كاأحد  الزيتي  ال�سخر  ا�ستغالل 

ال�سخر  ا�ستغالل  كيفية  ثالثة محاور وهي  وعلى  الطاقة،  ا�ستراتيجية 

الزيتي العميق المتوافر في الردن بكميات كبيرة ، وقد دخلت �سركة 

مع  اتفاقيات  في  التكنولوجيا  من  النوع  هذا  في  الرائدة  العالمية  �سل 

الردن في هذا الطار.

لتقطير  الزيتي  ال�سخر  ا�ستغالل  يتركز  ثانيا  قطي�سات  وا�ساف 

النفط من ال�سطح وهي تقنية متوافرة بتكنولوجيا متعددة وتم ا�ستقطاب 

الحرق  ا�ستخدام  الى  بال�سافة   ، الطار  الم�ساريع في هذا  العديد من 

المبا�سر في ا�ستخال�س الزيت ال�سخري ثالثا تتوافر تجربة ا�ستونية 

ناجحة ووقع الأردن اتفاقيات مع الجانب ال�ستوني بهذا الخ�سو�س.

للم�ستثمر  يعود  اليورانيوم  تعدين  مو�سوع  ان  قطي�سات  وا�ساف 

-�سركة اريفا- والتي تتحمل جميع تكاليف اعمال ال�ستك�ساف واجراء 

درا�سة الجدوى القت�ساديه على الم�سروع ليتم في حينه تحديد تراكيز 

اليورانيوم والجدوى القت�ساديه النهائية لل�سير بالم�سروع .

املهند�س وائل �شربي

قال وزير الطاقة ال�سبق المهند�س وائل �سبري ان م�سادر الطاقة 

في الأردن تتعر�س اإلى و�سع �سعب وتكلفة عالية نتيجة توقف المنحة 

توقف  وكذلك   ،2003 عام  منذ  التف�سيلية  والأ�سعار  العراقية  النفطية 

للغاز  الناقل  الأنبوب  تعر�س  نتيجة  طويلة  لفترة  الم�سري  الغاز  �سخ 

اأدى ذلك  اأ�سهر الما�سية، وقد  اأربع عمليات تفجير خالل الخم�سة  اإلى 

اإلى ت�سغيل وحدات التوليد على الديزل اأو الوقود الثقيل وبتكلفة عالية، 

وعليه يجب اإيجاد بدائل لم�سادر الطاقة محليًا، فبالإ�سافة اإلى الطاقة 

النووية هناك طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية.

واكد �سبري اإن قانون الطاقة المتجددة �سدر في �سباط من العام 

التعليمات  اإ���س��دار  ت�سريع  ال�����س��روري  فمن  وعليه   2010 الما�سي 

للمواطنين  المجال  لإف�ساح  وذل��ك  المتجددة  الطاقة  لقانون  والأنظمة 

والم�ستثمرين في مجالي الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح لال�ستفادة من 

القانون.

الدكتور غالب معابرة

اأن  معابرة  غالب  الدكتور  الوطينة  الكهرباء  �سركة  عام  مدير  قال 

عليه  تعتمد  ال��ذي  الثقيل  الوقود  من  الكهرباء  لتوليد  الحالية  الكلف 

لكل  فل�سا   125 يبلغ  حاليا  ح�سرية  ب�سورة  بالمملكة  التوليد  محطات 

كيلو واط �ساعه، مبينًا اأن المعدل ال�سعري لتوليد الكهرباء في الن�سف 

الأول من العام الحالي بلغ 100 فل�س لكل كيلو واط �ساعه.

واأ�ساف اأن المعدل ال�سعري لكل كيلو واط �ساعه والبالغ من 50-

60 فل�سا  يعتبر �سعرا مجديا لنتاج الطاقة الكهربائية.

الدكتور ايوب ابودية

نبه رئي�س جمعية حفظ الطاقة وا�ستدامة البيئة الدكتور اأيوب اأبودية 

اإلى خطورة هذا اللقاء من حيث اأن قارئ ال�سحيفة غالبًا ما يقراأ عنوان 

الخبر وم�ستهله وينتقل بعدها اإلى غيره وهكذا.

وا�ساف ابو دية وب�سفتنا نمثل بع�س فئات المجتمع المدني، فاإننا 

نميز  لم  اإذا  اللقاء  بهذا  �ساركنا  كنا  وما  للحكومة،  ممثلين  مع  نتحاور 

بين الأيديولوجيا والعلم، فلو كان الحوار قائمًا على اأفكار واعتقادات 

اأن  اأن حوارًا علميًا يمكن  نعتقد  اإنما  اأي فائدة،  تتاأتى منه  م�سبقة فلن 

يدور فيما بيننا طالما اأن العلم يقوم على فر�سيات يمكن اأن يتم تعزيزها 

اأو دح�سها. فلماذا لم يقم حوار علمي بين الطرفين لغاية الآن، بل اأخذ 

الأمر يتطور موؤخرًا اإلى اتهامات واإقامة فر�سيات غير علمية متهافتة؟

يكن  لم  النووي  الم�سروع  اأن  يكمن في  ذلك  ال�سبب في  اأن  واعتقد 

اليوم  بداأنا  قد  كنا  واإن  عليه،  يكون  اأن  ينبغي  كما  البداية  منذ  �سفافًا 

ن�سمع اأرقاما وحقائق اأكثر و�سوحا من الدكتور طوقان، ولكننا ما زلنا 

نطالب باإجابات عن ت�ساوؤلت كثيرة منها:

اإذا كان محتوى الخام الأردني من اأك�سيد اليورانيوم دون   -

 Below Cut-off grade ما هو ممكن لال�ستثمار عالميًا

جزء   100 من  اأقل  اأنه  تبين  تقارير  لدينا  ونحن  علنًا،  بذلك  ف�سرحوا 

�سابقًا  عنه  اأعلنتم  مما  اأق��ل  الواقعية  الكميات  كانت  واإذا  بالمليون؛ 

ف�سارحونا بذلك اأي�سًا!

اليورانيوم  عن  التنقيب  باأ�سرار  :�سارحونا  بالقول  وتابع   -

على �سحة النا�س والمياه الجوفية على المدى الطويل، فتقرير درا�سة 

لعاملي مناجم اأريزونا في الفترة الواقعة ما بين 1969 – 1983 اأثبتت 

زيادة الإ�سابة ب�سرطان الرئة لدى العاملين في الموقع باأكثر من 28 

مرة مقارنة بالحالت العادية.

وبالتلويث الناجم عن تعدين الخام الفقير باأك�سيد اليورانيوم   -

كبير جدًا، علمًا باأن المعدل العالمي اليوم يتراوح بين 500 اإلى 1300 

جزء بالمليون، وهذا �سوف ي�ستدعي في الم�ستقبل القريب �سريبة على 

كل طن Carbon Tax مما �سوف يزيد الأمر تعقيدًا.

اليورانيوم  اأك�سيد  يقدر وجود نحو 3- 5 مليون طن من  وا�ساف 

في العالم ، اأي اأنه �سوف يكفي لع�سرين �سنة فقط في حال �سهد العالم 

التي تتهافت  بالدول  نه�سة نووية كما تدعون، ولكننا نرف�س القتداء 

على بناء المفاعالت ولم ل نقتدي بالدول المتقدمة التي بداأت تتراجع 

عن ال�سناعة النووية وفي مقدمتها المانيا و�سوي�سرا وبلجيكا وا�سبانيا 

وايطاليا وغيرها.

وبين ان  معدل انجازعطاءات م�ساريع الإن�ساَءات الأردنية هو نحو 

�سعف المدة المقررة، اأي اأن توقع اإنجاز الم�سروع في عام 2019 قد 

ال�سناعية  ال��دول  فيه  �ستنتهي  الذي  العام  وهو   2030 عام  في  ي�سبح 

بالندماج  الكهرباء  لإنتاج   Intel التجريبي  الم�سروع  من  الكبرى 

 ،DEMO م�سروع  التجاري من خالل  الإنتاج  في  وال�سروع  النووي 

فت�سبح التكنولوجيا التي ن�ستوردها اليوم قديمة.

وا�سار الى ان ال�سناعة النووية من اأكثر ال�سناعات خطورة، والموت 

بطيء بفعلها حيث يدوم اأثر الإ�سعاعات لماليين ال�سنين، فلماذا نجازف 

اأنجزت  قد  المغرب  هي  فها  المتوافرة؛  البدائل  ولدينا  نووية  بكارثة 

م�سروع طاقة رياح باإنتاجية 1000 ميجاواط و�سوف ت�سرع بم�ساعفة 

هذه القدرة باأمر ملكي خالل عامين فقط، وهناك 1000 ميجاواط جديدة 

من الطاقة ال�سم�سية في طريقها اإلى التنفيذ.

- الطاقة النووية غدت من اأكثر م�سادر توليد الطاقة تكلفة، فاأخبرونا 

عن حقيقة ثمن المفاعل الذي ك�سفت اأخر درا�سة في جامعة MIT اأنه 

وكم  القت�سادية  الجدوى  هي  فاأين   ،2008 عام  دولر  مليار   7.5 بلغ 

كانت ح�سابات اإزالة المحطة بعد انتهاء عمرها الت�سغيلي وكم ا�ستخدمت 

ن�سبة تاأكل راأ�س المال Discount Rate في الح�سابات، وماذا 

�ستعملون في النفايات النووية؟

ال�سناعة  اإن  اب��ودي��ة:  وق���ال 

للبيئة  التلويث  �سديدة  النووية 

الطبيعية  ال���م���وارد  وت�����س��ت��ن��زف 

وت�����س��ك��ل خ���ط���رًا ع��ل��ى الإن�����س��ان 

وال���ح���ي���وان وال���ن���ب���ات ل��م��الي��ي��ن 

ال�سنين، ف�ساًل عن اأنها اأ�سبحت 

ت�ستنزف  �سوف  بل  تكلفة  الأكثر 

من  الأخ���رى  القطاعات  ح�س�س 

الأردن  اأن  نعتقد  ول  التنمية، 

يحتمل هذه الأعباء كلها!

ب��ن�����س��ر  اأو������س�����ي  و   

الطاقة  �سناعة  ن��دوة  تو�سيات 

بتاريخ  ان��ع��ق��دت  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة 

البلقاء  في جامعة   2011/7/5

ع�سرات  وح�����س��ره��ا  التطبيقية 

ب�سرورة  اأف��ادت  والتي  الخبراء 

ب���اإج���راءات  ال�سير  ف��ي  ال��ت��ري��ث 

اإدخال الطاقة النووية اإلى الأردن 

�ساملة  م��راج��ع��ة  اإج�����راء  ل��ح��ي��ن 

وعدم  الأردن��ي  النووي  للبرنامج 

ال��ت�����س��رع ف��ي ات��خ��اذ ال���ق���رارات 

اأحادية النظرة.

�سمعناه  م���ا  دي���ة  اب���و  وق����ال 

ن��زودك��م  ���س��وف  باأننا  م��ن وع���ود 

النووي  المفاعل  عن  بالدرا�سات 

ع��ن��دم��ا ت��ك��ت��م��ل، اإن���م���ا ي���دل على 

ال���ت�������س���ارع ف����ي خ���ط���ى اإن�������س���اء 

المفاعل النووي والهرولة �سوب 

ف��ت��ح ع���رو����س ان�����س��اء ال��م��ف��اع��ل 

النووي من دون اكتمال درا�سات 

وتقييم  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���ج���دوى 

الأثر البيئي. 

ا�ستخدام  نرف�س  فاننا  كذلك 

اأدلة لالآقناع م�ستمدة من زيارات 

هيئة  اأع�ساء  بها  ق��ام  �سخ�سية 

ل��م��واق��ع معينة  ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة 

النتائج  فا�ستقراء  ال��ع��ال��م،  م��ن 

ا�ستقراء  ه��و  ف��ردي��ة  م��ن ح���الت 

العقلي  المنطق  علم  ف��ي  ناق�س 

حيث تكون احتمالية عدم واقعية 

النتائج عالية جدا.

500متر  م�سافة  اإن  وال��ق��ول 

عن  النووية  للمحطة  كبعد  تكفي 

ال��م�����س��اك��ن ي��ن��اق�����س ال��درا���س��ات 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت 

م���خ���اط���ر ال�����س����ع����اع����ات ل���ع���دة 

الكوارث  حال  وفي  كيلومترات. 

كما  حدوثها،  المحتمل  النووية 

باليابان،  فوكو�سيما  ف��ي  ح��دث 

ن�سف  دائ���رة  ال��ى  التلوث  ام��ت��د 

قطرها ثالثون كيلومترا.

الى  ال�ستناد  نرف�س  ك��ذل��ك 

اأخبار من ال�سحف عن معلومات 

علمية، مثل اكت�سافات اليورانيوم 

في الهند، وذلك بو�سفها مراجع 

غ��ي��ر م��وث��وق ب��ه��ا ول ت��دع��م اأي 

ح���ج���ة، ف��ق��د ات�����س��ح ب��ال��ف��ح�����س 

اأك�����س��ي��د  ك��م��ي��ة  اأن  ال��ت��ج��ري��ب��ي 

ال��ي��وران��ي��وم ف��ي ال��خ��ام الأردن���ي 

اأقل بكثير مما كان متوقعا، الأمر 

الذي �سوف يزيد من كلفة تعدينه 

وتلويثه للبيئة وحاجته الى المياه بكميات تفوق �ست مرات ما ذكر في 

الرد.

اأوقفت  كيف  ال�سابقين  الطاقة  وزراء  اأحد  يو�سح  اأن  الغريب  ومن 

م�ساريع لطاقة الرياح حتى ت�ستكمل درا�سة التلوث ال�سوتي، اأما اليوم 

فال يوقف اأحد الم�سروع النووي والمخاطر ال�سعاعية وتاأين الغازات 

والنفايات الم�سعة التي لم تدر�س بعد اثارها على البيئة الحية بمجملها 

وال���ت���ي ه���ي اأخ���ط���ر ب���درج���ات ل 

تقارن؟

خطط  و�سوح  عدم  اأن  نعتقد 

ال��ع��م��ل ف��ي ال��م�����س��روع ال��ن��ووي 

وا����س���ك���ال���ي���ات���ه���ا الق���ت�������س���ادي���ة 

كما   ( وال��ق��ان��ون��ي��ة  وال�����س��ح��ي��ة 

الم�ساركون(  المحامون  طرحها 

�سيوؤدي الى عدم الدقه في تحديد 

في  وبالتالي  الجمالية  التكلفة 

وال���ذي  ال��ك��ه��رب��اء  �سعر  ت��ح��دي��د 

مرات  ثالث  حقيقته  في  يتجاوز 

وذل��ك  �سمعناها،  ال��ت��ي  الأرق�����ام 

العالمية  الدرا�سات  اأح��دث  وف��ق 

الجامعات  اأع���رق  ع��ن  ال�����س��ادرة 

الغربية.

الأردن  ي���ك���ون  اأن  ن��ق��ب��ل  ل 

النووي  المفاعل  يجرب  من  اأول 

التبريد  ذي  ال��ث��ال��ث  ال��ج��ي��ل  م��ن 

حقل  ن��ك��ون  فلماذا  الم�سغوط، 

اأن  اأي�����س��ا  ن��ق��ب��ل  ول  ت���ج���ارب؟ 

اأفقر  لتعدين  تجارب  حقل  نكون 

الخامات في العالم اأو اأن ي�سبح 

الأردن مدافن لنفايات نووية غير 

محمودة العواقب؟

وم������ا ه����و م�������س���ت���وى ث��ق��ت��ن��ا 

ف��ي ع��ام��ل الم����ان والج�����راءات 

النووية،  ال��ك��وارث  من  الوقائية 

فلدى المواطن الأردني ت�ساوؤلت 

عما فعلته الحكومة لحماية �سحة 

الكبريت  اأكا�سيد  من  المواطنين 

وغيرها من الغازات التي ينتجها 

اح���ت���راق ال���دي���زل وغ��ي��ره��ا من 

زالت  ما  التي  النفطية  الم�ستقات 

الآردنية،  للموا�سفات  تخ�سع  ل 

وكذلك �ساأن الم�سافات الخطيرة 

ل��م��ادة ال��ب��ن��زي��ن وغ��ي��ره��ا! ف��اذا 

الوا�سحة  المخاطر  ه��ذه  ك��ان��ت 

فكيف  معالجتها  يتم  ل  للعيان 

ن�������س���دق ب���ام���ك���ان���ي���ة م��ع��ال��ج��ة 

تر�سدها  ل  خ��ط��ي��رة  ا���س��ع��اع��ات 

اأثرها  اأي من الحوا�س ول يظهر 

الم�سرطن ال بعد زمن وجيل اإثر 

جيل؟ 

املهند�س روؤوف 

الدبا�س

البيئه  وزي���ر  م�ست�سار  ق��ال   

المهند�س روؤوف الدبا�س ليمكن 

م�سدرا  النوويه  الطاقه  اعتبار 

يقول  كما  للطاقه  ا�ستراتيجيًا 

الدكتور خالد طوقان، وذلك لعدم 

تقنيات  بامتالك  ل��الردن  ال�سماح 

ت��خ�����س��ي��ب ال���ي���وران���ي���وم ف��ائ��ق��ه 

التطور وباهظه التكاليف، والتي 

تعتبر حكرا على الدول المتقدمه 

اليورانيوم  م��اده  ف��ان  وبالتالي 

ال������ذي ���س��ت��ق��وم ����س���رك���ه اري���ف���ا 

يمر  ان  يجب  بتعدينه  الفرن�سيه 

بمرحله التخ�سيب خارج الردن 

ومن ثم اعادته الى الردن كوقود 

ا�سترايجيًا  لعتباره  الرئي�سي  ال�سرط  يتوفر  فلن  ال�سبب  ولهذا  نووي 

لعدم امكانيه تاأمين م�سادر الوقود النووي للمفاعل النووي الردني ال 

من الخارج ، والذي يعني بالتاكيد اعتماد الردن على الدول الم�سنعه 

للوقود النووي المخ�سب. ولهذا �ستكون الطاقه الكهربائيه المنتجه من 

المفاعل النووي مقيده باتفاقيات دوليه لتحديد �سعر طن الوقود النووي 

المخ�سب مما يمكن ان تعر�س امدادات الوقود النووي لالنقطاع كما 

حدث مع اتفاقيه الغاز مع م�سر و اتفاقيه النفط مع العراق. وعلى عك�س 

و  بامتياز  اردنيه  هي  المتجدده  الطاقه  م�سادر  فان  المتجدده  الطاقه 

يمكن اعتبار الطاقه المتجدده طاقه ا�ستراتيجيه.

وا�ساف الدبا�س: ا�ستنادا لقانون البيئه رقم 52 تعتبر وزاره البيئه 

للقانون  تطبيقا  و  الردن،  في  بالبيئه  يتعلق  ما  لكل  العليا  المرجعية 

البيئيه  الدرا�سه  نتيجه  بعر�س  تتقدم  ان  الذرية  الطاقة  هيئة  على  كان 

لم�سروع التعدين الى وزارة البيئه، او ان تقوم باجراء درا�سه التقييم 

البيئي لم�سروع تعدين  التي تبين الثر  التعدين  البيئي لم�سروع  الثر 

تاأهيل الموقع المختار  وا�ستك�ساف اليورانيوم و ت�سمين تكلفه اعاده 

درا�سه  في  التلوث  لمنع  اتخاذها  المطلوب  الحترازيه  والج���راءات 

الطن  لتحديد �سعر  الجدوى القت�ساديه والتي تعتبر في غاية الهمية 

الواحد لليورانيوم الردني. تعتبر هذه الدرا�سات غاية في الهمية حيث 

يمكن من خاللها معرفه ب�سكل قطعي ل �سك فيه مدى جدوى م�سروع 

النووي  البرنامج  بتالي  و  القت�ساديه  الناحيه  من  اليورانيوم  تعدين 

ككل. 

ان�ساء  تكلفه  عن  فكره  اي  ه��ذا  يومنا  حتى  يوجد  ل  ق��ائ��اًل:  وتابع 

ميغا وط  الم�سغوطه 1000  المياه  مفاعالت  نوع  النوويه من  المحطه 

من الجيل الثالث المنوي اقامتها في الردن حيث تتراوح التقديرات ما 

بين 5.5 مليار الى 10 مليارات وال�سبب الرئي�سي لهذا التباين الكبير 

في  عامله  غير  المفاعالت  من  الثالث  الجيل  ان  الى  يعود  ال�سعار  في 

التكلفته  لمعرفه  للهيئه  العالم. وهذا يوجه تحديا حقيقيا  اي دوله في 

الأث��ر  تحديد  في  حقيقيا  تحديا  يعتبر  كما  المفاعالت.  لهذه  النهائيه 

و  البيئيه  الناحيه  من  عواقب  اي  ولتفادي  للمفاعل.  وال�سحي  البيئي 

لتقييم  درا�سه  باعداد  تقوم  ان  الذريه  الطاقه  هيئه  على  يجب  ال�سحيه 

اثر البيئي للمفاعل النووي وذلك في الموقع الذي �سيتم اختياره لبناء 

في  اتخاذها  المطلوب  الحترازيه  الج��راءات  كلفه  وت�سمين  المفاعل 

درا�سه الجدوى القت�سايه للم�سروع النووي الردني.كما ويجب على 

هيئه الطاقه الذريه تو�سيح الجراءات التى �ستتخذها لدارة النفايات 

النوويه متو�سطه و عاليه ال�سعاع ا�سافه الى تكلفه التخل�س منها او 

التخزين.

الدكتور عبد الوايل العجلوين

قال المخت�س في الفيزياء ال�سعاعية الدكتور عبد الوالي العجلوني 

ان النقا�س الحاد الذي تدور رحاه بين موؤيدي ومعار�سي الطاقة النووية 

على الم�ستوى الوطني والذي بداأ من مدخل حوار الطر�سان ودخل باب 

ل  الحكومي  فالطرف  حل.  الال  �ساحة  في  الن  وهو  البيزنطي  الجدل 

عن  بعموميات  في�ست�سهد  الراف�س  الطرف  اما  مر�سيا،  ت�سورا  يقدم 

وعن  مفاعل  انفجار  عن  يتحدث  فهو  فيها  ح�سل  ما  يعرف  ل  ا�سماء 

فوكو�سيما وعن ت�سيرنوبيل وعن ا�سابات بال�سرطان ووفيات واعاقات 

في الجيال الالحقة.

الردن��ي  النووية  الطاقة  م�سروع  نجاح  يعتمد  العجلوني  وا�ساف 

المالية  المكانات  هي:  محاور  اربعة  توفر  او  ادارة  في  الكفاءة  على 

والمياه والدارة )العلمية والفنية( وال�سالمة والمان النووي المتعلقين 

التركيز في الحديث عليه  النا�س والبيئة. وما اود  بالحفاظ على �سحة 

هو المحور الخير المتعلق بال�سالمة والمان النووي ولباقي المحاور 

رجالها يتحدثون عنها. 

الى  ادت  وان  نووية،  ح��وادث  من  ح�سل  ما  ان  العجلوني  وا�سار 

من  الكامل  التحقق  وبعد  فانها  المعمورة،  ارج��اء  في  الرعب  انت�سار 

بان  نا�سعة  تنجلي  الحقيقة  جعلت  والبيئة  الن�سان  على  اثارها  �ساآلة 

ان��واع  �سعيد  على  امانا  الكثر  ال�سناعة  هي  النووية  الطاقة  �سناعة 

الب�سر  بني  بين  ح�سلت  التي  ال�سابات  ع��دد  وان  كافة،  ال�سناعات 

حيث  من  بالذكر  جديرة  ال�سناعة  هذه  من  العالم  م�ستوى  وعلى  عامة 

ان الوفيات على مدى يزيد عن ن�سف قرن قد ل تتجاوز مئة �سخ�س، 

واذا قمنا بمقارنة هذا الرقم مع الوفيات التي تح�سل في اي قطاع من 

مع  نتعامل  اننا  لوجدنا  ال�سياحة  وحتى  الزراعة  او  ال�سناعة  قطاعات 

�سناعة وتقنية فائقتي المان.

الذي  الحكومي  والجهاز  الذرية  الطاقة  هيئة  ان  العجلوني  وق��ال 

قلوب  من  قريبا  علميا  راأي��ا  يقدم  لم  العمل  هذا  تنفيذ  م�سوؤولية  يتحمل 

مخاطرة  ان  او  الم�سروع  هذا  باأهمية  الردن��ي  المواطن  يقنع  النا�س 

�سئيلة وخا�سة ول�سوء حظ هذا الم�سروع او �سوء حظ القائمين عليه 

ان تنفيذ هذا الم�سروع جاء في ظل ازمتين الولى ماليه والثانية حمى 

ا�شتغالل  م�شاريع   : قطي�شات 

ال�����ش��خ��ر ال���زي���ت���ي ك���اأح���د 

تنفذ  املحلية  الطاقة  م�شادر 

الطاقة ا�شرتاتيجية  �شمن 

ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر   : ���ش��ربي 

اإل���ى  ت��ت��ع��ر���س  الأردن  يف 

عالية  وتكلفة  �شعب  و�شع 

فل�شا   60  -  50 م��ن   : م��ع��اب��رة 

كيلو  ل��ك��ل  ال�����ش��ع��ري  امل��ع��دل 

جمديا  ي��ع��ت��رب  ���ش��اع��ة  واط 

الكهربائية الطاقة  لن��ت��اج 

نكون  اأن  نقبل  ل   : اأب��ودي��ة 

ح���ق���ل جت������ارب ل��ل��م��ف��اع��ل 

الثالث  اجل��ي��ل  م��ن  ال���ن���ووي 

امل�����ش��غ��وط  ال���ت���ربي���د  ذي 

اعتبار  لمي��ك��ن   : ال��دب��ا���س 

ال��ط��اق��ه ال��ن��ووي��ه م�����ش��درا 

ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ًا ل��ل��ط��اق��ه 

ل���ع���دم ال�������ش���م���اح ل�����الردن 

تخ�شيب  تقنيات  ب��ام��ت��الك 

التطور فائقه  ال��ي��وران��ي��وم 

»»

»»

»»

»»

»»

موقع مركز $ للدر�شاتدعوة للم�شاركة

في اطار تقديم لجنة الحوار الوطني لمخرجات عملها الى الحكومة ، بما ت�سمنته 

من تو�سيات تتعلق بالديباجة ) االطار العام ( ، وقانوني االحزاب واالنتخاب 

والنظام االنتخابي والتعديالت الد�ستورية يطرح مركز الراأي للدرا�سات الق�سية 

البداء الراأي والت�سويت لمن اطلع على مخرجات لجنة الحوار الوطني.
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 وزير الطاقة : الأردن يتمتع مبخزونات غنية من م�سادر اليورانيوم ويبلغ 

احتياطي اخلامات املوجودة يف منطقة الو�سط نحو )65000( طن 

4$ للدرا�سات ..  »المفاعل النووي الأردني  كم�سدر بديل للطاقة«قضايا الساعة

العت�سامات والحراك الديموقرطي. 

قد  لما  النووية  الطاقة  ا�ستخدام  من  رعبًا  النا�س  ل��دى  ان  وا�سار 

ت�سببه من حوادث نووية، �سواء كانت الحوادث في دولة تملك مفاعاًل او 

مفاعالت او دولة ل تملكها، فالنبعاثات التي تنطلق من المفاعل ل تعرف 

الحدود، ورغم التطمينات التي تطلق من قبل المخت�سين ال ان الخوف 

العالم  و�سائل  �ساهمت  الذي  الخوف  هذا  يحده.  ما  يوجد  ول  ي�ستمر 

في تعزيزه، خلق ف�ساءا �سعبيًا عالميًا معار�سًا ب�سدة ل�ستخدام الطاقة 

يتعامل  الع��الم  ان  ال�سخ�سية  تجربتي  ومن  اعترافي  ورغ��م  النووية. 

فيزيائيين  من  العلميون  �سببه  الخلل  ان  ال  بحيادية،  ال�سان  هذا  في 

ومهند�سين نوويين الذين ل يبادرون بن�سر افكارهم واقناع النا�س ل بل 

تعريفهم بالكثير من الحقائق العلمية والتي منها تلك المتعلقة بال�سعاع 

والطاقة النووية.

وان من الواجب الن التركيز اعالميا على محاورة الروؤو�س الكبيرة 

كلهم من  بل  ل  ان جلهم  الردن��ي، وحيث  النووي  للبرنامج  المعار�سة 

غير المخت�سين في ال�سعاع والطاقة النووية، وانهم، بال �سك، يقدمون 

للمواطن الردني معلومات م�سللة وغير �سحيحة، فان فيزيائيا مبتدئا 

ي�ستطيع ان يعري تلك الهالة الكبيرة التي يحيطون بها انف�سهم كخبراء 

للبرنامج النووي الردني.  مما يدفع باتجاه خلق ف�ساء م�ساند وداعم 

وازدي��اد  عفرا  حمامات  في  المرتفع  ال�سعاع  عن  الحديث  تجربة  وفي 

القبال ال�سياحي عليها ب�سبب ذلك ما يدل على �سهولة تغيير اتجاهات 

تركز  ان  يجب  ومحاورتهم  المتخ�س�س.  العلمي  بالراأي  العام  ال��راأي 

على الحديث عن مو�سوع �سالمة المفاعالت النووية والثار ال�سعاعية 

ن�سابها  في  الم��ور  لو�سع  والحجر  وال�سجر  الب�سر  ت�سيب  قد  التي 

الحقيقي بعيدا عن مبالغة المعار�سين واعالمهم وبعيدا اي�سا عن تخاذل 

في  نظرهم  وجهة  عن  الدفاع  في  و�سعفهم  بل  ل  وتهاونهم  الموؤيدين 

المردود الحقيقي الذي �سيجنيه المواطن من المليارات التي �سيدفعها 

من جيبه الممزقة والمخاطر المرافقة لهذه ال�سناعة على �سحته. 

وا�ساف ما ل يعرفه الكثير من النا�س وكثير من المخت�سين اي�سا 

وما يجهله المدافعون عن البيئة: 

اإن المواد الم�سعة اأو العنا�سر الم�سعة موجودة في الطبيعة منذ بدء 

الخليقة فهي موجودة في اج�سامنا وغذائنا والماء الذي ن�سربه والهواء 

الم�سعين،  وال��رادي��وم  البولونيوم  تحوي  فعظامنا  ن�ستن�سقه.  ال��ذي 

وع�سالتنا تحوي الكربون والبوتا�سيوم الم�سعين، وهناك غازات نبيلة 

وهيدروجين ثالثي ) تريتيوم( وهي جميعا م�سعة موجودة في رئة اأي 

الرادون  غاز  ون�ستن�سق  الكونية  الأ�سعة  من  ل�سواٍظ  نتعر�س  كما  مّنا، 

بالمواد  اأجواء مليئة  يعي�س في  منا  العديد  ان  دائم. كما  ب�سكل  الم�سع 

الم�سعة اذا كان يعمل في اماكن ا�ستخراج النفط او الفو�سفات او ذهب 

لال�ستجمام في الحمامات المعدنية، واإذا كان من محبي ال�سفر بالطائرة 

فهذا ي�ساعف كمية ال�سعة التي يتعر�س لها.

متجمعة  تكون  المفاعل  من  المنطلقة  الم�سعة  المواد  اأن  واأ�ساف: 

باأ�سكال عنقودية غير قابلة للذوبان في الماء وغير قابلة لالمت�سا�س من 

الخاليا الحية في النبات والحيوان والن�سان مما يقلل خطرها الداخلي 

لتركيزها  نتيجة  قليال  يكون  الخارجي  خطرها  ان  كما  الح��ي��اء،  على 

المنخف�س جدا، هذه الحقيقة توؤدي الى التاأكيد ان الخطر الكامن اثناء 

الت�سغيل العتيادي للمفاعل يعتبر مهمال جدا ول داعي للقلق ب�سانه او 

التفكير به مطلقا.

من  ك��ان  اذا  وخا�سة  تجاري  ن��ووي  مفاعل  لأي  الم�ستحيل  من  و 

القنبلة  تنفجر  كما  ينفجر  ان  بالماء  والمهدئة  ال��م��ب��ردة  المفاعالت 

مواد  وهي  المفاعل  في  ال�سافية  المواد  وج��ود  ذلك  و�سبب  النووية. 

التهدئة وال�سيطرة التي ت�ساهم في امت�سا�س النيوترونات ول ت�سمح 

بح�سول تفاعل مت�سل�سل �سريع وفعال كما في القنبلة النووية. 

حادث  وق��وع  على  �سنة  ع�سرين  من  اأكثر  م��رور  بعد  ان��ه  واأو���س��ح 

ت�سرنوبل لم يظهر اي اثر خطير على ال�سكان او النظمة البيئية التى 

ووقت  الحادث  بين  المنق�سية  ال�سنوات  خ��الل  حثيثة  متابعة  توبعت 

�سدور التقارير، ل بل ان الخطر كان منخف�سا جدا لال�سعاع الناتج من 

المناطق الملوثة بالمواد الم�سعة حيث لم يثبت ح�سول اأي ارتفاع في 

ال�سابة بال�سرطان بين من كانوا يقيمون حول المفاعل. اجريت العديد 

وعملت  الحيوانات  على  ت�سرنوبل  حادثة  اث��ر  لدرا�سة  الدرا�سات  من 

الحادث حيث  وبعد  قبل  ت�سرنوبل  منطقة  في  الحيوانات  بين  مقارنات 

الحيوانات  في  ا�سابات  �سواء  بينهما،  اختالف  او  تباين  اأي  يظهر  لم 

نف�سها او عيوب في المواليد. وهذا يدفعنا للتاكيد ان احدا لن يموت او 

يتاأذى من حادث فوكو�سيما ب�سبب ال�سعاع او انطالق المواد الم�سعة 

من هذا المفاعل.

المفاعل  م��ن  تنطلق  التي  الم�سعة  ال��م��واد  ان  العجلوني  وا���س��اف 

نواتج  امت�سا�س  ان  و  ب�سيطة.  مئوية  بن�سبة  ال  الجذر  عبر  تنتقل  ل 

وان  ج��دا،  قليال  يكون  الحيوانات  واج�سام  النباتات  ف��ي  الن�سطار 

القيمة.  واللبان �سئيل جدا ومتفاوت  اللحوم  الى  المواد  و�سول هذه 

وعند دخولها الى المياه، فان الكمية الغالبة منها تكون على �سكل دقائقي 

�سلب غير قابل للذوبان في الماء، لذا فاإنها �سرعان ما تتر�سب في قعر 

التجمع المائي �سواء كان بحرا او نهرا اوبحيرة او تجمعا مائيا اكبر 

من ذلك اأو اأ�سغر.

وتابع قائال اأن جرعة من الإ�سعاع تكون مفيدة لنمو وتطور الحياء، 

تظهر  كما  الف��ت��را���س��ي.  العمر  وط���ول  وال�سحة  الخ�سوبة  وزي���ادة 

تح�سينات معينة في وظيفة الجهاز الع�سبي ، ومعدل النمو وبقاء ال�سباب 

والأم��را���س  ال��ع��دوى  مقاومة  ف��ي:  المناعة  وزي���ادة   ، ال��ج��روح  والتئام 

الى ذلك  اونموها. ي�ساف  ال�سرطانية  ، وا�ستحثاث الورام  الإ�سعاعية 

لجرعات  التعر�س  بعد  العمر  متو�سط  وزيادة  الوفيات  معدل  انخفا�س 

اأن  احتمال  اإلى  ت�سير  الفوائد  هذه  كل  الموؤينة.  الإ�سعاعات  من  �سئيلة 

تكون الإ�سعاعات الموؤينة �سرورية للحياة.

ان العامل المهم في تقييم الخطر الذي تمثله المواد الم�سعة المنبعثة 

ال�سخ�س  يتلقاها  التي  ال�سعاعية  الجرعة  م��ق��دار  ه��و  المفاعل،  م��ن 

الموجود في منطقة ت�ساقطت بها هذه المواد بعد خروجها او ت�سربها 

من المفاعل لتناولها في غذاء ملوث، اللهم ال في حادث ا�سعاعي كبير 

وان يكون ال�سخ�س وغذاءه في قلب الحادث، وهذا يبين لنا مقدار الخطر 

الوهمي الذي تمثله المفاعالت على البيئة، خا�سة عندما نتذكر الجرعات 

ال�سعاعية الهائلة التي يتلقاها مري�س ال�سرطان او كمية المادة الم�سعة 

الكبيرة التي يتجرعها مري�س الغدة الدرقية مثال دون اأن ت�سبب وفاًة او 

�سرطانًا او تاأثيرًا جينيًا �سلبيًا.

املحامي ن�شال الدغمي

قال المحامي ن�سال الدغمي ان كون بناء المفاعل النووي هو خيار 

مفهوم  تحديد  ويجب  وطنيًا  توافقًا  يتطلب  فهذا  ل��الردن  ا�ستراتيجي 

وانما  لالأهالي  الممثله  الموؤ�س�سات  على  يقت�سر  األ  على  التوافق  هذا 

�سيكون  الذي  المفرق  اهالي  موافقة  تت�سمن  �سعبيه  موافقة-  تحديدا 

المفاعل بينهم . وهنا اود ال�سارة الى معار�سة �سعبيه قوية جدا ورف�س 

اإنهم يرف�سون اقامة  اكيد لإقامة هذا الم�سروع بمحافظة المفرق لبل 

م�سروع المفاعل النووي باي مكان من المملكه .وقد اتخذ هذا الرف�س 

و�سيتخذ ا�سكاًل مختلفة .

النواب  رف�س  الى  ا�سير  كما 

ل��ه��ذا ال��م�����س��روع ف��ق��د وق���ع 65 

اقامة  تعار�س  مذكره  على  نائبا 

الم�سروع ...

وا����س���اف ال��دغ��م��ي ل ب��د من 

للم�سروع  البيئي  الث���ر  درا���س��ة 

وم�������دى ت���واف���ق���ه م����ع م��ع��اي��ي��ر 

ول  ؛؛  الدوليه  النوويه  ال�سالمه 

المبا�سره  ا�سباب  افهم ب�سراحه 

ب��ال��درا���س��ات ودرا����س���ة ال��م��وق��ع 

وال��ع��رو���س ...ال����خ قبل درا���س��ة 

الث����ر ال��ب��ي��ئ��ي ف���م���اذا ل���و ج���اءت 

كل  فكان  منا�سبه  غير  الدرا�سات 

 .. ل��ه  معنى  ل  الن  ي�سير  ���س��ي 

الماليه  الخ�سائر  �سوى مزيد من 

...

 و تابع قائال : ح�سب ما فهمت 

عن  يبعد  ان  للم�سروع  يكفي  انه 

التجمعات ال�سكانيه م�سافة 500 

متر ليكون اآمنا ؛علما بانه ي�سترط 

م�سافة 500 متر عن حدود تنظيم 

دواجن  مزرعة  لقامة  منطقه  اي 

فما بالك بمفاعل نووي .؟؟!!!

وت�ساءل الدغمي لماذا لم يحظ 

للطاقه  كم�سدر  الزيتي  ال�سخر 

بنف�س الهتمام من وزارة الطاقه 

كم�سروع المفاعل النووي!ونعلم 

ان ال�سخر الزيتي ا�سبح م�سدرًا 

كندا  م��ث��ال  ال��ى  وا�سير  للطاقه، 

للوليات  ت�سدر  ا�سبحت  ال��ت��ي 

ال��م��ت��ح��ده الم��ري��ك��ي��ه م���ا ي��ف��وق 

النفط  من  ال�سعوديه  ال�سادرات 

الزيتي  ال�سخر  وان  �سيما   ....

-كما  يعتبر  ب����الردن  ال��م��وج��ود 

ن�سمع - من اجود انواع ال�سخر 

الزيتي بالعالم ؟ 

بد  ل  بالنتيجه  الدغمي  واك��د 

البيئي واث��ره  الث���ر  م��ن درا���س��ة 

والتوافق  العامة  ال�سالمه  على 

ال�سعبي ودرا�سة ال�سخر الزيتي 

كم�سدر  ا���س��ت��رات��ي��ج��ي  ك��خ��ي��ار 

للطاقه .

الدكتور عدنان 

احلراح�شة

قال ا�ستاذ الهند�سة الكيميائية 

عدنان  الدكتور  موؤتة  جامعة  في 

المطروح  ال�سوؤال  ان  الحراح�سة 

الأردن��ي  النووي  المفاعل  هل  هو 

اأ�سبح قدرا محتوما اأم اأن الأمور 

لزال����ت ف��ي م��رح��ل��ة ال��درا���س��ات 

وال��ن��ق��ا���س وق��ب��ول ال����راأي الأخ��ر 

نووي في  مفاعل  لبناء  المعار�س 

الأردن.

واأك������د ال��ح��راح�����س��ة اأن�����ه ل 

المياه  نوعية  بين  المقارنة  يمكن 

الواردة اإلى محطة تنقية ال�سمرا 

وال��م��ق��ت��رح��ة ل��ت��ب��ري��د ال��م��ف��اع��ل 

 – اأريزونا  في  فيردي(  )بالو  مفاعل  معها  يتعامل  التي  وتلك  الأردن��ي 

التحربة  نقل  يتم  ان  ال�سحيح  غير  م��ن  ان��ه  كما  المتحدة  ب��ال��ولي��ات 

الأمريكية الوحيدة في العالم وتبنيها في الأردن وذلك لالأ�سباب التالية :

الوليات  في  الأخ��رى  والملوثات  للمياه  الع�سوي  الحمل  اإن  اأول: 

ال��واردة  العادمة  المياة  في  الملوثات  م�ستوى  من  بكثير  اقل  المتحدة 

الى محطة ال�سمرا، نظرا لختالف ح�سة الفرد اليومية من المياه فهي 

ت��ت��ع��دى 1000ل����ت����ر م��ك��ع��ب في 

 140 ال��ى  لت�سل  بينما  اأم��ري��ك��ا 

لترًا في اليوم في الأردن 

ن��وع��ي��ة  اخ����ت����الف   : ث���ان���ي���ا 

اإل��ى  ال����واردة  فالمياه  الملوثات 

الرقابة  ل�سعف  نظرًا   « ال�سمرا 

بالت�سريعات«  الل���ت���زام  وع����دم 

مخلفات  على  تحتوي  البيئية« 

�سناعية ) معادن ثقيلة( ومخلفات 

ط��ب��ي��ة وم��خ��ل��ف��ات ال��م��خ��ت��ب��رات 

المياه  ه��ذه  يجعل  مما  التعليمية 

ال��دوري  الجدول  مكونات  تحمل 

بينما في الوليات المتحدة تحمل 

المخلفات  فقط  ال��ع��ادم��ة  ال��م��ي��اه 

للت�سميم  وف��ق��ا  ف��ق��ط  ال��م��ن��زل��ي��ة 

الهند�سي للمحطة .

عملية  من  يجعل  �سوف  وذلك 

معقدة  عملية  المتقدمة  المعالجة 

المياه  اإن  ثم  التكاليف  ومرتفعة 

ال���خ���ارج���ة م���ن م��ح��ط��ة ال�����س��م��را 

تعد  ول  المقننة  للزراعة  ت�ستغل 

الحاجة كما هي  مياه فائ�سة عن 

ال��ح��ال ف��ي ال��م��ف��اع��ل الأم��ري��ك��ي 

المذكور اعاله

الحالة  ف��ي  المفاعل   – ثالثا 

تجمع  اق��رب  عن  يبعد  المريكية 

كم  خم�سين  م��ن  اأك��ث��ر  ���س��ك��ان��ي 

المقترح  الردن���ي  الموقع  بينما 

كثافة  ذات  منطقة  ���س��م��ن  ي��ق��ع 

�سكانية عالية ومرفو�س من قبل 

المجتمع  ومنظمات  المواطنين 

المحلي.

من  ان  الحراح�سة  وا���س��اف 

الم�ستهجن  من  بل  المعقول  غير 

اإن يربط م�سير المفاعل النووي 

بالمياه  بالمفرق  اإقامته  المنوي 

ي��ن��ط��وي على  ، وه����ذا  ال���ع���ادم���ة 

مخاطرة عظيمة تتمثل في تامين 

المعالجة  للمياه  الناقلة  الخطوط 

اإل����ى م��وق��ع ال��م��ف��اع��ل، وت��ام��ي��ن 

من  ال��الزم��ة  بالكميات  ال��م��وق��ع 

المياه فاأي خطر زلزالي اأو خطاء 

متعمد  ت��خ��ري��ب��ي  ع��م��ل  اأو  ف��ن��ي 

ق��د ي���وؤدي ال��ي تلف ودم���ار هذه 

ال��خ��ط��وط وي��ب��ق��ي ال��م��ف��اع��ل دون 

مياه للتبريد وعندها تقع الكارثة.

د. �شائد دبابنة

النووية  الفيزياء  اأ�ستاذ  قال 

ال��م�����س��ارك ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء 

مجل�س  رئي�س  ونائب  التطبيقية، 

العمل  تنظيم  هيئة  ف��ي  الإدارة 

الإ���س��ع��اع��ي وال���ن���ووي ال��دك��ت��ور 

الحكومة  لقد وقعت  دبابنة  �سائد 

ال��ذري��ة  ال��ط��اق��ة  وهيئة  الأردن���ي���ة 

وال�سركة  اأريفا  و�سركة  الأردنية 

تعدين  اتفاقية  للطاقة  النبطية 

 ،2010 �سباط   21 ف��ي  م��وؤرخ��ة 

وتم الت�سديق على هذه التفاقية 

ك��ق��ان��ون م���وؤق���ت رق���م 20 ل��ع��ام 

الجريدة  ع��دد  ف��ي  ون�سر   2010

التفاقية  مالحق  في  ورد  لقد   .2010-6-16 بتاريخ   5037 الر�سمية 

ال�سابقة  الأع��م��ال  نتائج  ت��وؤي��د  ل��م  الفرن�سية  المختبرات  تحليالت  اأن 

ل�سلطة الم�سادر الطبيعية، لذلك كان يجب عدم ذكر وتكرار تلك النتائج 

اليورانيوم  معدن  من  الف طن   65 مثل وجود  من  ب�سحتها  الم�سكوك 

في منطقة و�سط المملكة. الأهم من ذلك هو ما ورد في مالحق الإتفاقية 

يتطلب  وال��ذي  القت�سادية،  الجدوى  درا�سة  في  الدخول  ه��دف  ح��ول 

ح�سب الن�س وجود اكثر من 20 الف طن من معدن اليورانيوم بتراكيز 

اأعلى من 0.25 بالألف اأي اأعلى من حد قطع 250 جزءًا بالمليون. يتم 

با�ستمرار اإغفال هذا ال�سرط الملزم وبالتالي اعتماد حد قطع منخف�س 

مخالف لالإتفاقية )45 جزءًا بالمليون( وذلك لرفع الكميات ب�سكل غير 

واقعي )12 األف طن(، ومقارنتها مع الع�سرين الف طن المطلوبة ح�سب 

الإتفاقية. اإن هذه المقارنة لذلك مغلوطة وغير من�سجمة وبعيدة جدًا عن 

الواقع. الأدهى هو ذكر احتياطي يورانيوم يتجاوز حتى تلك الأرقام.

تم  اإذا  باأنه  تقول  ل��دي  المتوفرة  المعلومات  اإن  دبابنة  وا���س��اف 

الإتفاقية  وح�سب  بالمليون،  ج��زءًا   250 وهو  الواقعي  بالحد  الإلتزام 

والقانون، فاإن ذلك يعني اأن ما هو متوفر من معدن اليورانيوم في و�سط 

تعدين  ف��اإن  لذلك  المعلنة.  بالأرقام  مقارنة  ج��دًا  �سغيرة  كمية  المملكة 

األف  الع�سرين  من  بكثير  اأق��ل  كونه  وارد  غير  ال�سئيلة  الكميات  ه��ذه 

طن الالزمة للدخول في درا�سة الجدوى. لقد كان ماأموًل ح�سب ما هو 

معلن وب�سكل م�ستمر اأن ي�سهم ا�ستخراج اليورانيوم وت�سويقه في دعم 

خزينة الدولة في وقت قريب، وفي الم�ساهمة في تمويل اإن�ساء المحطات 

الإعالن ب�سفافية عن كمية معدن  يتم  اأن  اأرجو  القول  النووية. خال�سة 

اليورانيوم القليلة المتوفرة بتراكيز تتفق مع الإتفاقية والقانون، وهذه 

المعلومة موجودة وي�سهل ح�سابها فورًا من ذات المعطيات التي ح�سبت 

الواقع  هذا  اإلى  نبهنا  لقد  �سابقًا.  والمعلنة  فيها  المبالغ  الأرق��ام  منها 

الموؤ�سف في درا�سة مبكرة )�سدرت في �سيف 2009( ولكن لم يوؤخذ 

بها! لقد كنت اأتمنى كغيري اأن تتوفر لدينا موارد طبيعية كهذا المورد، 

ولكن وفي ذات الوقت علينا التعامل فورًا مع الواقع كما هو، ومتابعة 

لأنها  المبالغات  اإلى  اللجوء  وعدم  م�ستقباًل،  ال�سعد  كافة  على  الجهود 

توفر معلومات مغلوطة تبعدنا عن التخطيط ال�سليم لالأجيال القادمة.

لبناء  تمهيدًا  التحتية  البنية  بتجهيز  يتعلق  فيما  دبابنة  د.  وا�سار 

مفاعالت الطاقة النووية، فاإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لالأمم 

ت�سرع  التي  ال��دول  قبل  من  به  ال�ستر�ساد  يمكن  ما  اأ�سدرت  المتحدة 

ال�سبكة  على  مجانًا  موجودة  الإر���س��ادات  وه��ذه  المجال.  هذا  بخو�س 

اأ�سجع  واأن��ا  »ال���راأي«،  ق��راء  عليها من  الإط��الع  يرغب  لمن  العنكبوتية 

يتم  الجمهور ومنعًا لأي معلومات مغلوطة قد  باب توعية  على ذلك من 

تداولها. اإن من �سمن ما تتطلبه الوكالة من هذه الدول، ومنها الأردن 

تكون  اأن  نووية،  محطة  اأول  بناء  عطاء  طرح  قبل  وتحديدًا  بالتاأكيد، 

الدولة قد وفرت وا�ستوفت قائمة طويلة من لبنات البنية التحتية الهامة 

والأ�سا�سية، والتي ل يت�سع المجال هنا لتف�سيلها، ومنها مثاًل ل ح�سرًا 

وجود خطة موؤكدة لتوفير المخ�س�سات المالية لي�س فقط لبناء المفاعل 

تاأهيل  واإع��ادة  الت�سغيلي  عمره  انتهاء  بعد  م�ستقباًل  لتفكيكه  كذلك  بل 

الموقع وعدم ترك ذلك العبء الثقيل لالأجيال القادمة. ناهيك عن تاأهيل 

الكوادر الب�سرية، كمًا ونوعًا، وب�سفافية ونزاهة عالية بعيدًا عن ما هو 

لالأ�سف دارج في مجتمعنا، لأن اأي تجاوز في اختيار نوعية الأ�سخا�س 

يعني زيادة احتمالية وقوع الأخطاء الت�سغيلية م�ستقباًل، لذلك فهذا لي�س 

النووي  اأ�س�س الأمان  الب�سرية بل من  اأبجديات تطوير القوى  فقط من 

على حد �سواء. ناهيك عن المتطلبات الأخرى الهامة المرتبطة بالوقود 

القبول  وتاأمين  الطوارىء  البيئة وخطط  والم�ستهلك، وبحماية  الجديد 

اأو طرح  العرو�س  ا�ستدراج  يتم  اأن ل  اآخرًا  المجتمعي. واأخيرًا ولي�س 

العطاءات قبل الختيار النهائي للموقع الذي �سيقام عليه المفاعل. من 

الوا�سح الآن اأنه تم ا�ستدراج العرو�س وا�ستالمها رغم النق�س الكبير 

والقبول  الموقع  الذكر، واختيار  اآنفة  المتطلبات  الكثير من  توفير  في 

قد  المجتمعي  القبول  فال  تداولها،  يتم  هامة  اأمثلة  مجرد  المجتمعي 

في  موا�سفاته  وت�سمين  نهائيًا  الموقع  وح�سر  اختيار  تم  ول  توفر، 

�سالح  في  لي�ست  وعواقبه  الدولية،  للمعايير  خالفًا  ذلك  وكل  العطاء، 

م�سروعنا النووي. 

العرو�س  ب��اأح��د  يتعلق  م��و���س��وع��ًا  عليكم  اأط���رح  اأن  اأود  واأخ���ي���رًا 

القائمة الق�سيرة )ثالثة عرو�س( بعد ا�ستبعاد  الم�ستلمة والمدرج في 

مزودين اآخرين. يقول البروفي�سور �ستيف ثوما�س من جامعة جرينت�س 

في لندن في تقريره )مرفق لطالع من يرغب( عن اأزمة هذا النوع من 

المفاعالت، وفي �سفحة 18، اأنه ولدولة كالأردن )يذكرها بالإ�سم( لي�س 

لديها خبرة نووية �سابقة، فاإن طلب �سراء مفاعل ذي ت�سميم غير مجرب 

كونه الأول من نوعه »ينطوي على مخاطرة هائلة«. لقد اأو�سى مجل�س 

يقوم  اأن   2011 �سباط   21 بتاريخ  المن�ساأ  بلد  في  النووية  ال�سيا�سات 

الأ�سلي،  لالإئتالف  اإ�سافة  للمفاعالت،  م�سغلة  �سركات  ي�سم  اإئتالف 

بالتح�سين والتحقق من ت�سميم المفاعل. جاء ذلك بعد مالحظات اأبدتها 

ال�سركة الم�سغلة حيث قالت اأن المفاعل المعني له فر�سة تجارية فقط 

ال��ع��ج��ل��وين : ن��ق��ا���س م��وؤي��دي 

النووية  الطاقة  ومعار�شي 

ب��داأ  ال��وط��ن��ي  امل�شتوى  على 

الطر�شان  ح���وار  م��دخ��ل  م��ن 

البيزنطي  اجلدل  باب  ودخل 

حل ال��ال  �شاحة  يف  الن  وه��و 

امل��ف��اع��ل  ب���ن���اء   : ال��دغ��م��ي 

ال����ن����ووي ي��ت��ط��ل��ب ت��واف��ق��ًا 

�شعبية  وم��ع��ار���ش��ة  وط��ن��ي��ًا 

ق��وي��ة لإق��ام��ت��ه  يف  امل��ف��رق 

املطروح  ال�شوؤال   : احلراح�شة 

الأردين  ال���ن���ووي  امل��ف��اع��ل 

يف  هو  اأم  محتوما  قدرا  اأ�شبح 

والنقا�س؟ الدرا�شات  مرحلة 

لديه  لي�س  الأردن   : دبابنة 

و�شراء  �شابقة  نووية  خ��ربة 

مفاعل  ذي  ت�شميم غري جمرب 

هائلة مخاطرة  على  ينطوي 

»»

»»

»»

»»

ق�شية وراأي 

للم�شاركة موقع مركز $ للدر�شات
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طوقان: ا�سرتاتيجيات الربنامج النووي الردين تهدف اإلى ال�ستفادة من ا�ستغالل اليورانيوم لدعم القت�ساد الوطني

5$ للدرا�سات ..  »المفاعل النووي الأردني  كم�سدر بديل للطاقة«قضايا الساعة

اإذا تم الأخذ بعين الإعتبار مالحظات م�سغل نووي ذي خبرة، واإذا تم 

بناء النموذج الأول للمفاعل في دولة تمتلك الخبرة النووية. يجب علينا 

يتوجب  كان  وكذلك  المن�ساأ،  بلد  حكومة  �سفافية  نحترم  اأن  كاأردنيين 

علينا كاأردنيين اأن نتريث حتى يتم ترخي�س وبناء وت�سغيل ذلك المفاعل 

في بلده، وهو البلد ذو الخبرة الطويلة والرا�سخة، وهو الأقدر منا على 

تجريب مفاعل غير مجرب! 

واكد د. دبابنة على �سرورة الحفاظ على خيار الطاقة النووية كاأحد 

التاأهيل  ومتابعة  بالطاقة،  التزود  لخليط  م�ستقباًل  المحتملة  الموارد 

ول�ست  مع  فاأنا  ولذلك  حقًا،  الواعدة  الوطنية  الب�سرية  لكوادرنا  الجاد 

�سد الطاقة النووية كخيار، ولكن اأجد واجبًا علينا التريث بالإجراءات، 

ومن  الوطنية،  تجربتنا  من  العبر  واأخ��ذ  التقييم،  واإع���ادة  والمراجعة 

العالم  اإن  اليابانية.  فوكو�سيما  ماأ�ساة  بعد  خا�سة  العالمية،  التجارب 

بمجمله ي�سهد مثل هذه المراجعة. 

املحامية ا�شراء الرتك

لجندة  التنفيذي  الملخ�س  في  ورد  الترك  ا�سراء  المحامية  قالت 

القرن 21 المحلية للبيئه ان الردن يعتمد بدرجة كبيرة على بيئته اله�سة 

و�سمان ا�ستعمال الموارد للبيئة) المياه التربة والنبات وغيره( وذلك 

بطريقة م�ستدامة، وهذا واحد من اكثر التحديات التي تواجهنا اإلحاحا 

التي  اكد الردن وبالرغم من ذلك _ في قمة الر�س عام 1992  ،وقد 

عقدت في ريود جانيرو، على التزام الردن بمبادىء التنمية الم�ستدامة 

وخ�سو�سا انه قام بالتوقيع على مجموعة من التفاقيات الدولية بهذا 

الطار، حيث ورد تحت بند الحاجة الى جهد وطني، انه ل بد من ظهور 

مواقف جديدة وتغيرات في عمليات �سنع القرار وانظمة محا�سبة في 

مجالت تخطيط وتنفيذ ومراقبة جميع المبادرات الرئي�سية في البالد 

الدولة  م��وارد  تحفظ  متكاملة  بيئية  وادارة  بيئية  ا�س�س  على  هذا  كل   .

القت�سادي  الو�سع  وتطوير  التنمية  بين  موازنه  مع  القادمة  لالجيال 

الجندة  .ان هذه  البيئة من جهة اخرى  التكنولوجي من جهة وحماية 

جهد  ول���س��ك  انها  ،ال  ملزم  ت�سريع  ال��ى  ترقى  ل  انها  م��ن  وب��ال��رغ��م 

ان تكون هذه الجندة كموجه  الى مرحلة  لي�سلوا  به  مخت�سين قاموا 

البيئة  على  الحفاظ  و  والتكنولوجيا  القت�ساد  بمجالت  التنمية  لعملية 

والتي اثبتت التجربة العالمية بهذا الطار ان البيئة ل ت�سكل عائقا امام 

اأي تطور وانما على العك�س تماما هي ا�سا�س وموؤ�سر للتطور على كل 

ال�سعد و�سمام امان لكل م�سروع هو في مناأى عن اأي م�سوؤولية قانونية 

على المدى الطويل نحو اأي ا�سرار بالبيئة وعنا�سرها. ورد في تفا�سيل 

اجندة الردن بنود تتعلق بما يلي :

الردن  لدى  ان  متنها  في  ورد  حيث  المتجددة  الطاقة  ت�سجيع   -1

العمل  ال�سم�س والرياح غير م�ستغلتين بعد ولبد من  وفرة في طاقتي 

كاولويه على اعتمادهم كطاقة بديله للنفط وغيره .

هذه  من  النووي  المفاعل  اي��ن  الخطرة،  النفايات  ومنع  2-تقليل   

الجنده التي هي بمثابة د�ستور اخالقي لكل القرارات الوطنية الكبرى 

والح�سا�سه كمو�سوعنا.

وا�سافت الترك هذا كله من حيث المبداأ وال�سا�س اما عند الحديث 

قانون  وهو  البيئي  د�ستورنا  الى  نتوجه  فاننا  الحقيقي  الت�سريع  عن 

حماية البيئة رقم 52ل�سنة 2006 حيث ورد في الماده 3/اأ من قانون 

المخت�سة  الجهة  هي  البيئة  وزارة  ان)اأ.  على  الردن��ي  البيئة  حماية 

بحماية البيئه في المملكة ويترتب على الجهات الر�سمية والهلية تنفيذ 

التعليمات والقرارت التي ت�سدر بموجب احكام هذا القانون والنظمة 

ال�سادرة بمقت�ساه وذلك تحت طائلة الم�سوؤولية القانونية المن�سو�س 

عليها فيه وفي اأي ت�سريع اخر.(

و�سندًا للن�س �سالف الذكر و�سمن المنظومة الدارية للدولة الردنية 

الرئي�سية  المظلة  هي  البيئة  وزارة  ان  الى  ت�سير  الن�س  �سراحة  فان 

وبوابة العبور الى اأي م�سروع بيئي مهما كبر او �سغر حجمه فما بالك 

عند الحديث عن مو�سوع ح�سا�س وخطير كالمفاعل النووي او اتفاقية 

القانون  لهذا  مخالف  موقت  بقانون  �سدرت  التي  اليورانيوم  تعدين 

�سكال ومو�سوعا بالذات .

وزارة  مكانة  على  القانون  هذا  من  اخر  باب  في  الم�سرع  وليوؤكد 

البيئة ورد في متن ن�س المادة4) تحقيقا لهداف حماية البيئه وتح�سين 

عنا�سرها المختلفه ب�سكل م�ستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتن�سيق 

مه الجهات ذات العالقه المهام التاليه اأ- و�سع ال�سيا�سه العامة لحماية 

التنمية  لتحقيق  الزم��ه  والم�ساريع  والبرامج  الخطط  واع��داد  البيئه 

الم�ستدامه(

اداري  تن�سيق  وعدم  الذرية  الطاقه  لهيئة  اخرى  مخالفه  نجد  هنا   

واحترام الخت�سا�سات بين الوزارات في المملكة .

الماده 13 ن�ست في الفقره اأ على انه) تلتزم كل موؤ�س�سة او �سركه 

او من�ساأة او اأي جهة يتم ان�ساوؤها بعد نفاذ احكام هذا القانون وتمار�س 

ن�ساط يوؤثر �سلبا في البيئه باعداد درا�سة تبين الثر البيئي على البيئه 

ورفعها للوزارة لتخاذ القرار المنا�سب ب�ساأنها( . لقد قامت هيئة الطاقة 

الذرية بمخالفة قانونية لحرفية وروح هذا الن�س والذي يعتبر اهم ن�س 

في الت�سريع البيئي الردني، بالرغم من حديثنا مع وزير الطاقة الذي 

لعمل  البيئي  لالثر  تقيم  بعمل  الذرية  الطاقة  هيئة  تقوم  �سوف  انه  اكد 

الولى  الخطوه  تكون  التقيم  عملية  اأن  يت�سح  وهكذا  النووي  المفاعل 

قبل القيام باي اجراء في هذا الم�سروع ال انه وعلى الواقع ولال�سف 

بداأت هيئة الطاقة الذرية بمجموعة من اجراءات في ما يتعلق با�ستقطاب 

�سركات وتحديد مواقع من دون مراعاة ن�س المادة 4 �سالفة الذكر و 

المادة 13التي هي اهم مادة في الد�ستور البيئي الردني .

والعدالة   ، الرك�س  قبل  الم�سي  يتعلم  الن�سان  ان  الترك  وختمت   

تراعي  والتي  ي��دي  بين  التي  بيئيا  الآمنة  بالموارد  انظر  ان  تقت�سي 

رجع  فكرة  الى  القفز  قبل  الجتماعية  الجيولوجية  الجغرافية  هويتي 

الغرب عنها على القل على الم�ستوى القانوني الذي و�سل حاليا وبعد 

القانونيين  الزمالء  ان  اذ  ال�سفر،  نقطة  الى  بالذات  فوكو�سيما  حادثة 

النووية  الطاقة  ان  �سعار  رفعوا  الدولي حاليا  الم�ستوى  البئيين وعلى 

طاقة نظيفة هي اكذوبة وان الغرب نف�سه لو كان عنده الخيارات البديلة 

هذه  تعتمدها  التي  الوقائية  البيئي  الم��ن  منظومة  �سمن  النووي  عن 

الدول لأخذت بطاقة ال�سم�س والرياح فقط في هذه المرحلة ،

عنوان  وتحت  المدني  القانون  وفي  الكريم  الردن��ي  م�سرعنا  وان   

نطاق ا�ستعمال الحق ذكر ب�سراحة المادة 62 انه ) ل �سرر ول �سرار 

وال�سرر يزال ( واذا اعتبرنا جدل ان اقامة المفاعل النووي �سرورة 

حق  يبطل  ال�سطرارل   ( ان   63 المادة  وفي  اي�سا  بين  الم�سرع  فان 

�سوف  ا���س��رار  اأي  عن  التعوي�س  في  المطالبة  في  حقه  اأي   ، الغير( 

اننا نتحدث عن ا�سرار نووية ل  تنتج عن هذا الم�سروع ، وخ�سو�سا 

يمكن اعادة الحال الى ما كان عليه اذا ح�سلت، تقت�سي تحميل الجهات 

الم�سوؤولة ارقامًا وجزاءات ل طاقة لها بها.واذا قال احدهم انها منفعة 

فان الم�سرع الكريم واقف بالمر�ساد اي�سا ليقول في ن�س المادة 65 

ان ) درء الم�سار اولى من ك�سب المنافع(. 

املهند�س مالك الكباريتي

وت�ساءل المهند�س مالك الكباريتي في مداخلة له عن الكلف الحقيقية 

لبناء محطة نووية م�ستعر�سا ما �سرحت به هيئة الطاقة الذرية الردنية 

�سابقا من اأن كلف البناء تتراوح من 4-5 مليار دولر لمحطة با�ستطاعة 

1000 ميجاواط ، مبينا اأن المعلومات والدرا�سات في هذا ال�ساأن تظهر 

غير ذلك .

وقال اأن هنالك تكاليف ا�سافية لم يتم التحدث عنها وتحت�سب �سمن 

التكاليف وتاأتي بعد انتهاء العمر الت�سغيلي للمفاعل وما يتطلبه ذلك من 

تفكيك للمفاعل بكلف تتراوح من 20 مليار وت�سل الى 100 مليار دولر .

اأ�سبحت  اليابانية  فوكو�سيما  محطة  ح��ادث��ة  بعد  ان��ه  واأ���س��اف 

اأو الموؤ�س�سات تطالب بقيمة تاأمين وتعوي�سات حال وقوع  الحكومات 

ح�سابات  على  بناءا  والتعوي�سات  التاأمين  قيمة  وتفوق   ، ال��ح��وادث 

يابانية والمانية 100 مليار دولر وبلغت في حدود 8000 مليار دولر 

التي يطالب مت�سررون  التعوي�سات  باحت�ساب قيمة  – ح�سب قوله - 
من الحوادث .

ذاتها  تعتبر بحد  التي  النووية  النفايات  لم�سكلة  الكباريتي  وعر�س 

من  ب��د  ل  وه��ن��ا   ، �سعبة  م�سكلة 

ال�سارة اإلى اأن بريطانيا ر�سدت 

ف��ي ه���ذا ال��خ�����س��و���س م��ب��ل��غ 64 

مليار جنيه ا�سترليني لحل م�سكلة 

ال��ن��ف��اي��ات ، ك��م��ا ق��ام��ت ال��م��ان��ي��ا 

دولر  م��ل��ي��ارات   6 مبلغ  ب��ر���س��د 

تقريبا كون المدة المعينة تقت�سر 

على ع�سرين عاما فقط .

 G  3( تكنولوجيا  اأن  وذك��ر 

التي  ال��ن��ووي��ة  ال��م��ح��ط��ات  ف��ي   )

ت��وؤك��د  الردن  ف���ي  ط��رح��ه��ا  ي��ت��م 

عاملة  محطة  ل  اأن  المعلومات 

ف��ع��ل��ي��ا ب��ه��ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا في 

، وه��ن��ال��ك محطة واح��دة  ال��ع��ال��م 

بهذه التكنولوجيا تبنى في فنلندا 

تاأخرت لمدة 6 �سنوات ول زالت 

اأي   ، ه��ذا  يومنا  حتى  عاملة  غير 

مجربة  غ��ي��ر  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن���ه���ا 

عالميا .

وت�����ح�����دث ال���ك���ب���اري���ت���ي ع��ن 

درا���س��ت��ي��ن اأج��ري��ت��ا ف��ي اأم��ري��ك��ا 

اأي  اأن  ف��ي��ه��م��ا  ج����اء  وال��م��ان��ي��ا 

ن�سف  محيط  في  يعي�س  �سخ�س 

قطر دائرة تبلغ 30 كيلومترًا عن 

امكانية  هنالك  نووية  محطة  اأي 

كبيرة لال�سابة بمر�س ال�سرطان 

والطفال بمر�س اللوكيميا .

ق�سية  ال��ك��ب��اري��ت��ي  وط�����رح 

الطاقة المتجددة ومدى الهتمام 

التي  الم�سروعات  بهذه  الر�سمي 

تندرج �سمن ا�ستراتيجية الطاقة 

محطة  اقامة  كلف  اأن  واأو�سح   ،

تنتج 1000 ميجاواط كهرباء من 

تبلغ  ال��ري��اح  بطاقة  تعمل  محطة 

بالمقابل   ، مليار دولر  حوالي 3 

تنتج  نووية  انتاج محطة  اأن  نجد 

تبلغ  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن  الكمية  ذات 

مليار   8-6 م���ن  اق��ام��ت��ه��ا  ك��ل��ف 

دولر .

وقال اأن هنالك تق�سيرا كبيرا 

جدا من قبل الحكومات المتعاقبة 

ال�ستراتيجية  لتنفيذ  ب����الردن 

م�����س��اري��ع  المت�سمنة  ال��وط��ن��ي��ة 

ال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة ورف���ع ن�سب 

 ،  2020 ال��ع��ام  حتى  م�ساركتها 

باأن الطاقة المتجددة نظيفة  علما 

تنتج  ول  للبيئة  و�سديقة  واآم��ن��ة 

�سقفًا  تتطلب  ول  �سامة  نفايات 

ماليًا للتاأمين .

وائل وهبه

ال�سوؤون  في  الم�ست�سار  اك��د 

وائل  الخ�سراء  والطاقة  البيئية 

في  المفاجيء  الرتفاع  ان  وهبه 

العالمية  التقليدية  الطاقة  ا�سعار 

لي���ب���رر اخ���ت���ي���ار ال���ح���ل ال��ب��دي��ل 

وبيئا  ماليا  والأع��ق��د  ال���س��ع��ب، 

مع  وليتفق  واجتماعيا،  و�سحيا 

�سيا�سة  حول  الدولة  ا�ستراتيجة 

والطارئة  ال�ستراتيجية  التحوط 

والتزود  الطاقة  باأمن  والمتعلقة 

مع  ت��ب��داأ  ان  يفتر�س  وال��ت��ي  المتاحة  الآم��ن��ة  البدائل  مختلف  م��ن  بها 

ال�سدمة الولى لأول ازمة بداأت بحرب الخليج الولى لأننا كما تعودنا 

نعمل الخطط احيانا عند بروز الزمات ولي�س لتوقع حدوثها.

وا����س���اف وه��ب��ه ل��و رج��ع��ن��ا ال���ى ال��ق��ان��ون ال���دول���ي ح���ول تحريم 

ن�س  مع  يتعار�س  لوجدناه  النووية  للطاقة  الع�سكرية  ال�ستخدامات 

الخطر  عن  بمناأى  لي�س  ال�سلمي  ال�ستخدام  ان  القانون،حيث  وروح 

المحدق بالب�سرية جراء حدوث كارثة بيئية واإن�سانية جراء تعر�س هذه 

القنابل القابلة لالنفجار لأي خلل طبيعي اأو ب�سري، �سواء كان منظورًا 

او غير منظور حيث ان القاعدة ال�سرعية والقانونية المعمول بها«اإن درء 

ال�سرر والمخاطراأولى من جلب المنافع«.

ل�ستراتيجةالطاقةالمتجددة،من  حقيقي  تبني  عدم  اإن  وهبه  واكد 

واط  الكيلو  و�سراء  بيع  بتعرفة  المتعلقة  التعليمات  اخراج  بطء  خالل 

ال�سراع  المتجددةوالم�ستدامه وعدم  الطاقة  المنتج من  الواحد  �ساعه 

باإ�ستخدام  �سواء  الواقع  ار���س  على  تطبق  حقيقية  م�ساريع  تبني  في 

ال��ري��اح  اأو  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 

وغ���ي���ره���ا،ولن���دري اي���ن و���س��ل 

م�������س���روع ال��ك��م�����س��ة وال��ف��ج��ي��ج 

واأخ����ي����را م����اذات����م ب��خ�����س��و���س 

م�������س���روع ���س��م�����س م���ع���ان ال���ذي 

و���س��ل ���س��داه م�����س��ارق الر����س 

ف���ي ال�����س��ي��ن ���س��رق��ا وه��ول��ن��دا 

خالل  من  لم�سناه  ما  ه��ذا  غربا، 

مجتمع  ك��م��ن��ظ��م��ات  زي���ارات���ن���ا 

ال��دول  م��ن  للعديد  اردن��ي��ة  مدني 

والوروب��ي��ة  وال�سيوية  العربية 

ل��ح�����س��ور ن�����دوات وم���وؤت���م���رات 

متخ�س�سة  دول���ي���ة  وم��ع��ار���س 

بهذا  المتجددة  والطاقة  بالطاقة 

الخ�سو�س.

اهلل عز وجل في محكم  يقول 

في  الف�ساد  العزيز«ظهر  كتابه 

اي��دي  ك�سبت  بما  وال��ب��ح��ر  ال��ب��ر 

النا�س » �سدق اهلل العظيم .

وت�����������س�����اءل وه�����ب�����ي ح����ول 

الم�سروع وانعكا�ساتها ال�سحية 

على  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  و 

اأهمية  المجتمع الأردني وما هي 

موقع  لختيار  الجغرافي  العمق 

وم�ساحة الم�سروع وانعكا�ساتها 

ام��ن��ي��ا واإق��ل��ي��م��ي��ا واق��ت�����س��ادي��ا 

واجتماعيا على الأردن؟

هنالك  :هل  بالت�ساوؤل  وتابع 

ال��ن��وع  ه���ذا  ل��م��ث��ل  فعلية  ح��اج��ة 

المدى  على  ل���الأردن  الطاقة  م��ن 

المتو�سط والمدى البعيد؟

ال���ب���دائ���ل  ب�������س���اأن  م�������اذا  و 

الأخرى التي تحقق اأمن م�سادر 

التزودبالطاقة؟

ال�سالمة  اإج���راءات  هي  ما  و 

الوقائية  والح��ت��ي��اط��ات  ال��ع��ام��ة 

وخ��ط��ة ال��ط��وارئ والإخ����الء في 

حالة حدوث كوارث طبيعية حول 

ك��ال��زلزل  غيرها  اأو  ال��م�����س��روع 

الأر�سية  والهزات  والفي�سانات 

والتهديد الخرى؟

�سلبية من  اأث���ار  ه��ن��اك  ه��ل  و 

ما  اأو  الت�سغيل  اأثناء  الم�سروع 

من  التخل�س  خ��الل  ذل��ك من  بعد 

النفايات اأو التخل�س من الموقع 

ال�سرطان  باأمرا�س  ذلك  وعالقة 

لالأجيال القادمة ؟

و م��ا ه��ي اإج����راءات اأو خطة 

الأم�����ن ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة 

ل��ت��الف��ي ال��ت��ه��دي��د والإره����اب����ي 

ل��ل��م��وق��ع و ه����ل ت����م اخ�����ذ ذل���ك 

بالعتبار؟

وت����اب����ع م���ت�������س���ائ���اًل: ه����ل ت��م 

لإن��ت��اج  حقيقة  ك��ل��ف  اح��ت�����س��اب 

الكيلو واط من الطاقة النووية ؟

و هل هناك كفالت وتاأمينات 

التخ�سيب  بداية  من  للم�سروع 

وحتى التخل�س بعد50 �سنة؟

و ه���ل ه���ن���اك ج��ه��ة رق��اب��ي��ة 

م���ح���اي���دة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ق 

وم���راق���ب���ة ت��ط��ب��ي��ق اأج��������راءات 

خالل  والوقاية  والأم��ن  ال�سالمة 

مراحل الم�سروع وتحميل الكلف على الإنتاج ؟

ل��ل��ط��اق��ة  اخ�����رى  ب���دائ���ل  ل��ت��ب��ن��ي  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ارادة  ه���ن���اك  ه���ل  و 

الخ�سراء)المتجددة( الكثر اأمنا )بيئيا و�سحيا( وذات كلف اقت�سادية 

مالئمة لقدراتنا المالية الحالية والم�ستقبلية . 

الدكتور يا�شني احل�شبان

قال مدير مركز بحث وتطوير الطاقة المتجددة / جامعة الح�سين 

بن طالل الدكتور المهند�س يا�سين الح�سبان انه وح�سب الإ�ستراتيجية 

المتوفرة  الطاقة  م�سادر  خليط  وا�ستغالل  الأردن  في  للطاقة  الوطنية 

يتبين ما يلي: احتياجات الأردن حاليا من الطاقة الكهربائية المجموع 

للطلب  ال�سنوي  النمو  ون�سبة  وات.  ميجا   )  2700( لال�ستطاعة  العام 

على الطاقة الكهربائية 5%. والم�سادر الحالية المتاحة لتوليد الطاقة 

وتقدر  الخارج  من  الم�ستورد  والنفط  الم�سري  الغاز  هي  الكهربائية 

الم�سادر  الطاقة و 4% من  بنحو 96% من احتياجات م�سادر  الن�سبة 

المحلية.

البديلة  الم�سادر  ا�ستغالل  ح��ول  الحديثة  الدرا�سات  ان  واأو���س��ح 

والمتاحة لتغطية الأحمال الوطنية من الطاقة الكهربائية بينت:-

لال�سعاع  ال�سنوي  المعدل  يقدر  حيث   : ال�سم�سية  الطاقة  م�سادر 

ال�سم�سي في الردن ما بين 2-6 ك.وات.�ساعة\م2 في جميع مناطق 

يومًا   330 المملكة  في  ال�سم�سي  ال�سطوع  اي��ام  ع��دد  المملكة.ومعدل 

ا�ستخدام  يمكن  التي  ال�سم�سي  ال�سطوع  �ساعات  عدد  ومعدل  �سم�سيًا. 

يوميا.  ���س��اع��ات   )6( الكهربائية  ال��ط��اق��ة  لتوليد  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 

والم�سنعة  ال�سم�سية  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الحديثة  والتكنولوجيا 

محليا.

طاقة الرياح: اذ ان �سرعة الرياح في مختلف مناطق الردن تتراوح 

ما بين 5-10 متر \ ثانية.

الرياح  طاقة  من  الكهربائية  الطاقة  لمولدات  الحديثة  التكنولوجيا 

وت�سنيعها محليا.

وال�سخر الزيتي: حيث اأ�سار الى ان الردن يمتلك احتياطيا �سخما 

من ال�سخر الزيتي يبلغ60 مليار طن.

ويمكن انتاج 36 مليار برميل نفط ويبلغ اإ�ستهالك الردن من النفط 

�سنويا يقدر ب 36 مليون برميل نفط.

عام   600 لمدة  الردن  احتياجات  تكفي  الزيتي  ال�سخر  احتياطي 

اآخذين بعين الإعتبار الزيادة ال�سكانية والنمو الإقت�سادي

الزيتي  ال�سخر  لحرق  الحديثة  التكنولوجيا  تطورت  لقد  واأو�سح 

المبا�سر لتوليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام تكنولوجيا النانو.

الم�سروع  اإنجاز  تم  انه  بين  فقد  الهيدروجين:  لطاقة  بالن�سبة  اما 

لنتاج  اردنيا  عالما   14 بم�ساركة  الملكية  العلمية  الجمعية  في  البحثي 

الهيدروجين من مياه البحر الحمر وتم ت�سنيع الخاليا الهيدروجينية 

لتخزين الهيدروجين با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.

الكهربائية  الطاقة  ان��ت��اج  ه��ي  المقبلة  المرحلة  :ان  قائال  وت��اب��ع 

وا�ستخدام  ال��ه��ي��دروج��ي��ن  لطاقة  الحديثة  التكنولوجيا  با�ستخدام 

الهيدروجين في ال�سناعة والنقل.

المتجددة  الع�سوية  ال��م��واد  ح��رق  الع�سوية:  ال��م��واد  م�سادر  و 

لتوليد  والمبا�سرة  الحديثة  بالطريقة  التنقية  محطات  من  والناتجة 

الطاقة الكهربائية.

هل  للطاقة  ال�ستراتيجيه  الخيارات  طرح  بعد  الح�سبان  وت�ساءل 

احتياجات  لتغطية  الوحيد  ال�ستراتيجي  الخيار  هو  النووي  الخيار 

الردن من الطاقة الكهربائية؟.

ال��خ��ي��ار  ال���ن���ووي ح�����س��ب راأي م��ن��ا���س��ري��ه ه���و  ال��خ��ي��ار  وب��م��ا ان 

ال�ستراتيجي هل ي�ستطيع القائمون على هذا الخيار تقديم ما يلي:

وتوفير  الخارجي.  والم��ن  المجتمعي  والم��ن  البيئية  ال�سمانات 

المياه الالزمة للتبريد.وتعوي�س �سكان المناطق القريبة من المفاعل.

وت�ساءل لماذا يتم تجاهل الم�سادر الخرى وتوجيه الدعم ب�سخاء 

للخيار النووي.

وبعد القناعة با�ستغالل الم�سادر الخرى المتوفرة في الردن من 

غير  مغامرة  هو  النووي  الخيار  ان  وغيرها  المتجددة  الطاقة  م�سادر 

وا�سحة المعالم .

املهند�س جهاد حداد

قال المهند�س جهاد حداد من هيئة الطاقه الذريه اإن محطة الطاقة 

ت�ستخدم  الأمريكية  اأري��زون��ا  ولي��ة  في   Palo Verde النووية 

المياه العادمة لتبريد ثالثة مفاعالت نووية بطاقة كهربائية تبلغ حوالي 

4000 ميغاواط، حيث يتم جلب المياه العادمة من مدينة فينك�س بخط 

ناقل يبلغ طوله حوالي 36 مياًل. و تتم معالجة المياه العادمة لتتنا�سب 

موقع  في  وب��رك  خزانات  في  تخزينها  ثم  وم��ن  التبريد  متطلبات  مع 

اإنتاجية  اأيام بطاقة  لمدة ع�سرة  التبريد  بمياه  المحطة  لتزويد  المحطة 

اأيام تكون كافية لإ�سالح الأعطال التي قد  كاملة حيث اأن هذه الع�سرة 

تحدث في الخط الناقل.

لهيئة  م��خ��ال��ف��ة   : ال���رتك 

ال��ط��اق��ه ال���ذري���ة ب��ع��دم 

الداري  ال���ت���ن�������ش���ي���ق 

الخت�شا�شات  واح����رتام 

اململكة يف  ال�����وزارات  ب��ني 

من  تق�شري   : الكباريتي 

احلكومات املتعاقبة بالردن 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  لتنفيذ 

م�شاريع  املت�شمنة  الوطنية 

الطاقة املتجددة ورفع ن�شب 

2020 العام  حتى  م�شاركتها 

املفاجيء  الرتفاع   : وهبه 

يف اأ�شعار الطاقة التقليدية 

اختيار  لي���ربر  ال��ع��امل��ي��ة 

والأعقد  ال�شعب  البديل 

ال��ن��ووي  : ه���ل  احل�����ش��ب��ان 

ال�شرتاتيجي  اخل��ي��ار  ه��و 

ال�����وح�����ي�����د ل���ت���غ���ط���ي���ة 

من  الردن  اح��ت��ي��اج��ات 

ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة

»»

»»

»»

»»

الت�شويت

للم�شاركة موقع مركز $ للدر�شات

هل انت را�ٍس عن القانون والنظام النتخابي الذي او�شت به جلنة احلوار الوطني ؟

WWW.alraicenter.com
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وزير الطاقة : اختيار ثالث �سركات )تكنولوجيا( عاملية من ا�سل �سبعة عرو�ض لبن��اء املحط�ة النووية

6$ للدرا�سات ..  »المفاعل النووي الأردني  كم�سدر بديل للطاقة«قضايا الساعة

 Cooling( التبريد  اأب���راج  تنظيف  مياه  تخزين  يتم  وك��ذل��ك 

Tower Blowdown( في خزانات وبرك تبخير في الموقع 
في  ل�ستخدامه  المحطة  موقع  داخل  ال�سلبة  والمواد  الأمالح  لتجميع 

اأغرا�س اأخرى مثل �سناعة ال�سمنت. 

الدكتور كمال العرج

ومن جانبه بين ع�سو هيئة الطاقة الذريه الدكتور كمال العرج ان 

هيئة الطاقة الذرية تقوم حاليا بدرا�سة العقود المقدمة من قبل ال�سركات 

تكنولوجيا  عرو�س  لتقديم  مخت�س��ة  لجان  قبل  من  اختيارها  تم  التي 

النووية لتنفيذ م�سروع محطة الطاقة النووية في الردن لنتاج الطاقة 

الكهربائية با�ستخدام المفاعالت النووية، وانه ا�ستنادا لدرا�سة الجدوى 

القت�سادية الولية لهذا الم�سروع فان مجموع التكلفة التقديرية تبلغ 

.حوالي )4.5 – 5( ملي����ار دولر امريكي، اي ما يعا دل 4500 دولر 

لكل كيلو واط كهرباء .

ال�سيانة  كلفة  فيها  بما  الت�سغيلية  التكلفة  تقدر  الع��رج  وا�ساف   

تكلفة  مت�سمنة  �سن��ويا  دولر  ملي�ون   )100( بقيم�ة  النووية  للمحط��ة 

انتهاء  بعد  المفاعل  تفكيك  كلفة  اما  الم�سعة،  النفايات  م���ن  التخ����ل�س 

عمره الت�سغيلي تقدر بميلغ )500(مليون دولر تجمع في ح�ساب خا�س 

لهذه الغاية على مدى )40( �سنة من الت�سغيل والتي يبداأ احت�سابها منذ 

دخول المفاعل حيز الخدمة الفعلية . 

 وتقدر تكلفة انتاج الكهرباء من المف��اعل النووي بح��دود )7- 8( 

�سنت لكل كيلو وات �ساعة اي ما يعادل )50( فل�سًا لكل كيل�و وات �ساعة 

. وان كامل �سعر الوقود يعادل )10(% من هذه التكلفة .

النووي  المفاعل  الكهرباء من  انتاج  به  بانه مايمتاز  العلم   هذا مع 

النووي مقارنة  الت�سغيلية وكذلك كلفة الوقود  الكلفة  الردني هو تدني 

بكلفة الوقود الحفوري .

 

رعد الفاعوري

ان  الفاعوري  رعد  ال�ستراتيجية  الدرا�سات  مركز  في  الباحث  اكد 

اأزمة الطاقة بداأت بالتفاقم في الأردن بعد الحرب على العراق عام 2003 

انعك�س  تف�سيلية  باأ�سعار  ي�سل  كان  الذي  العراقي  البترول  فاأنقطاع   ،

ترتبط  الطاقة  لأن  و   ، الما�سية  ال�سنوات  خ��الل  الموازنة  على  �سلبا 

ارتباطا مبا�سرا بمعدلت النمو و الناتج المحلي كان ل بد من التفكير 

اأمن  مفهوم  لتحقيق  ديمومة طويلة  ذات  الثمن  طاقة رخي�سة  بم�سادر 

الطاقة، و في ظل المعطيات و الظروف التي تحكم الأردن يبدو اأن خيار 

الطاقة النووية يمثل الخيار الأف�سل حيث اأنه تتوفر خامات اليورانيوم 

و  م�ستقرة  باأ�سعار  دائمة  طاقة  توفر  الأردن  و�سط  اقت�سادية  بكميات 

رخي�سة ن�سبيا. وقع الأردن على معاهدة منع انت�سار الأ�سلحة النووية 

مما يمنح الأردن حق تخ�سيب اليورانيوم وفقا للمادة 4 من التفاقية و 

في حال �سروع الأردن بتخ�سيب اليورانيوم فانه �سي�سيف رافدا جديدا 

لالقت�ساد الردني و يتحول الردن من م�ستهلك �سافي للطاقة لم�سدر 

�سافي للطاقة.

الدكتور كمال خ�شري

اكد مدير التخطيط ومدير مواقع المفاعالت الذرية �سابقا الدكتور. 

هيئة  موظفي  من  كوني  الجميع  عن  يختلف  موقفي  ان  خ�سير  كمال 

الطاقة الذرية الأردنية �سابقا، وكنت م�سوؤول عن تخطيط الطاقة و تحديد 

مواقع المفاعالت الذرية في الهيئة وعندي كثير من المعلومات التي ل 

يمكن اأن ا�سرح بها ال بما ي�سمح به العرف وم�سوؤولياتي المهنية .

وتابع قائال :اأحب اأن اأنوه هنا باأنني من الداعمين للبرنامج النووي 

الأردني و�ساأبقى كذلك في حال كتب لهذا البرنامج النجاح.

فاإنني  ال�سابقة  الفترة  خ��الل  ال�سعبي  للحراك  كمراقب  ولكنني 

ل�سباب   : الأردن���ي  النووي  للبرنامج  المعار�سه  ا�سنف  ان  ا�ستطيع 

ايدولوجيا و �سخ�سية و مهنية .

تقوم  الأردنية  الذرية  الطاقة  هيئة  ان  ارى  فاني  نف�سه  الوقت  في   

التي  التالية  بالأمور  يتعلق  فيما  خا�سة   ، المعلومات  بع�س  باجتزاز 

ذكرها رئي�س الهيئة ال�سابق مثل:

وجود اليورانيوم بكميات اقت�سادية من عدمه.واختالف الغايات من 

ا�ستخراج اليورانيوم في حالة وجوده بكميات اقت�سادية

والجدوى القت�سادية من ا�ستخراج اليورانيوم من الفو�سفات حيث 

ان تقدير الجدوى القت�سادية ي�سير بعدم جدواه

و كميات مياه التبريد الالزمة للمفاعالت الذرية، اإذ اأن تقلي�س كميات 

كميات  نوفر  ان  فاما  بالكهرباء  عنها  ي�ستعا�س  ان  يجب  التبريد  مياه 

المياه الالزمة للتبريد والتي قد تزيد عن 60مليون متر مكعب في ال�سنة 

تبريد  اب��راج  با�ستخدام  المياه  من  اقل  كميات  ن�ستخدم  او  مفاعل  لكل 

ميكانيكية قد ت�ستهلك كميات كبيرة من الكهرباء 

وا�ساف بالن�سبة لزلزالية المنطقة فال يوجد ن�سبيا فرق بين العقبة 

الوكالة  متطلبات  يلبي  لن  المقترح  المفرق  موقع  ب��ان  علما  والمفرق 

الدولية  المعايير  تطبيق  تم  ما  اذا  فانه  وعليه   ، الذرية  للطاقة  الدولية 

في اختيار مواقع للمفاعالت الذرية فانه لن يكون هناك مو قع منا�سب 

لإقامة المفاعالت الذرية عليه في 

منطقة المفرق. 

الدكتور غازي 

�شفاريني

الجيولوجيا  ق�سم  رئي�س  قال 

الأردنية  الجامعة  العلوم  كلية   -

�سفاريني  غازي  الدكتور  ال�ستاذ 

بها  ب���اأ����س  ل  ك��م��ي��ات  ه��ن��ال��ك  ان 

م����ن ال���ي���وران���ي���وم ت��ق��رب��ن��ا م��ن 

لت�سغيل  المطلوب  الأدن���ى  الحد 

ال��م��ح��ط��ات ال��م��وؤم��ل ان�����س��اوؤه��ا، 

لإ�ستراتيجية  تحقيق  ه��ذا  وف��ي 

العتماد على الذات. واأن الكميات 

التي تم ح�سابها ت�سل اإلى حدود 

عن�سر  م��ن  ط��ن  ال��ف   15 –  12

فوق  تقع  بتراكيز  ال��ي��وران��ي��وم 

القت�سادي  للتركيز  الأدنى  الحد 

ج�����زءًا   45 ق��ي��م��ت��ه  وال���ب���ال���غ���ة 

م�ساحتها  منطقة  ف��ي  بالمليون 

منطقة  من  مربع  حوالي 200ك��م 

اريفا  ل�سركة  الممنوحة  المتياز 

م�ساحتها  وال��ب��ال��غ��ة  الفرن�سية 

�ستة ا�سعاف المنطقة التي جرى 

من  اأن���ه  بمعنى  ف��ي��ه��ا.  التنقيب 

اإل���ى احتياط  ال��و���س��ول  ال��م��وؤم��ل 

نوويتين  محطتين  لت�سغيل  يكفي 

من طراز محطتي النوويتين لمدة 

ت�سل اإلى 48 عاما.

وا�����س����اف ال�����س��ف��اري��ن��ي األ���م 

العالم  في  دولة  اول  اليابان  تكن 

النووية،  الأح����داث  بنار  تكتوي 

الآلف  ع�����س��رات  ف��ق��دت  ع��ن��دم��ا 

م����ن اب���ن���ائ���ه���ا ف����ي ه��ي��رو���س��ي��م��ا 

مواطنوها  عانى  كما  ونغازاكي؟، 

في المناطق المذكورة من تبعات 

وعلى  تلت.  عقود  م��دار  على  ذل��ك 

الخيار  اإلى  لجاأت  ذلك  من  الرغم 

التي  الطاقة  توليد  ف��ي  ال��ن��ووي 

على  اأجبرها  الذي  فما  تحتاجها، 

ذلك؟

بهجت �شالمة العدوان

ق����ال ن��ق��ي��ب ال��ج��ي��ول��وج��ي��ي��ن 

���س��الم��ة  ب��ه��ج��ت  الأردن����ي����ي����ن - 

بين  التمييز  علينا  يجب  العدوان 

البرنامج  في  اأ�سا�سيين  �سيئين 

تعدين  هو  الأول  فال�سق  النووي 

الثاني  ال�سق  اأم���ا  ال��ي��وران��ي��وم، 

لتوليد  ن��ووي  مفاعل  اإن�ساء  فهو 

المفاعل  اإن�ساء  وفكرة  الكهرباء 

ال���ن���ووي اأت����ت ب��ع��د الإع�����الن عن 

الأردن  في  اليورانيوم  اإكت�ساف 

من قبل �سلطة الم�سادر الطبيعية،

اإن�ساء  ق�سية  ان  قائال  وتابع 

ال��م��ف��اع��ل ال���ن���ووي ت��ح��ت��اج اإل���ى 

�سروط عديدة ح�سب وكالة الطاقة الذرية العالمية والأردن ملتزم بهذه 

ال�سروط ، لذلك فاإنه لن يتم اإن�ساء اأي مفاعل اإل اإذا لبى كافة ال�سروط 

�سواء من ناحية المياه او الموقع اأو الأمان او الأثر البيئي، ولكني اتمنى 

على هيئة الطاقة النووية الأردنية ال�سير بهذه الخطوات ب�سكل ت�سل�سلي 

دون زيادة الكلف على الأردن، اأي اأنه لي�س من المعقول اأن نقوم بدرا�سة 

الموقع  اأن  ذلك  بعد  لنجد  الموقع جيولوجيًا وزلزاليًا وبمبالغ �سخمة 

مالئم ولكن قربه من التجمعات ال�سكنية اأو عدم توفر مياه التبريد اأو اأية 

درا�ستها  ت�سهل  وا�سحة  �سروط 

وب��ك��ل��ف اأق���ل غ��ي��ر م��ت��وف��رة مما 

يعني هدر الوقت والجهد والمال 

وترتب  اآخر  موقع  في  والتفكير 

كلفا اأكثر.

تعدين  قطاع  يخ�س  فيما  اأما 

�سواء  واإ�ستخدامه  اليورانيوم 

اأو بيعه للخارج  للمفاعل الأردني 

اإذا م��ا كان  ف��اإن��ه واج���ب وط��ن��ي 

اإقت�ساديًا  اليورانيوم مجديًا  هذا 

العاملة  ال�����س��رك��ات  اإل���ت���زام  م��ع 

تكون  ل  بحيث  البيئية  بال�سروط 

الحكومة  على  مالية  كلف  هناك 

الأردنية ،

ال��ط��اق��ة في  اإن ق��ط��اع  وب��ي��ن 

ال��م��رح��ل��ة  ف���ي  خ��ا���س��ة  الأردن 

ال��م��ق��ب��ل��ة وق���ب���ل الإع���ت���م���اد على 

والمتوقعة  الأردن���ي���ة  ال��م�����س��ادر 

م�����س��اري��ع  ح�����س��ب   2017 ب��ع��د 

حرجًا  �سيكون  الزيتي  ال�سخر 

وم��ن  ت��زاي��د  ف��ي  عليها  وال��ط��ل��ب 

واج�����ب ال��ح��ك��وم��ة ال���ت���ن���وع في 

اإنني  م�سادر الطاقة،وتابع قائاًل 

اأعتبر اإعتماد الدولة على م�سادر 

اأكثر  كانت  لو  حتى  محلية  طاقة 

ال��خ��ارج��ي��ة  ال��م�����س��ادر  م��ن  كلفة 

اأم���ر ���س��روري و���س��ي��ادي ي��وؤدي 

على  مثال  وخير  الإ�ستقرار  اإل��ى 

اإنقطاع  م��ن  ل��ه  نتعر�س  م��ا  ذل��ك 

ب�سكل  اأثر  الذي  الم�سري  الغاز 

الأردن  في  الكهرباء  على  وا�سح 

واأ���س��ب��ح��ن��ا ت��ح��ت رح��م��ة ال��غ��از 

الم�سري فلو كان لدينا م�سادرنا 

الذاتية بغ�س النظر عن كلفتها لما 

راأينا هذا الو�سع الذي اإن ا�ستمر 

اإل���ى م��زي��د م��ن الكلف  ���س��ي��وؤدي 

والإرب�������اك وم���ن الأول������ى ورغ���م 

الطاقة  م�سادر  اأن�سار  من  اأنني 

الأحفورية )النفط والغاز( فانني 

الطاقة على  تاأخذ وزارة  اأن  اأرى 

عاتقها التنوع في م�سادر الطاقة 

�سواء طاقة الرياح اأو ال�سم�س اأو 

ان  حيث  النووية  اأو  الأح��ف��وري��ة 

وا�سح  هو  وكما  حاليًا  الإهتمام 

على  كبير  ب�سكل  ين�سب  للعيان 

ذلك  يكون  وق��د  النووية  الطاقة 

اأتى من قطاع  الطاقة  كون وزير 

تقوم  اأن  ويجب  النووية  الطاقة 

الحقيقي  المجال  بفتح  الحكومة 

لرفد  وت�سجيعهم  للم�ستثمرين 

م�سادر الطاقة . 

د. با�شل برقان

ا���س��دق��اء  جمعية  م��دي��ر  ق���ال 

با�سل  ال��دك��ت��ور  الأردن��ي��ة  البيئة 

اطالق  بعدم  بداية  اأطالب  برقان 

الت����ه����ام����ات ك���م���ا ف��ع��ل��ت ه��ي��ئ��ة 

باتهام  الأردن��ي��ة  ال��ذري��ة  الطاقة 

ومهنيين  جامعات  واأ�ساتذة  واأكاديميين  بيئيين  من  المعار�سين  جميع 

الم�سروع  منه  نائبًا   64 عار�س  الذي  الأمة  و�سيا�سيين، وحتى مجل�س 

النووي،

اأوؤكد  اأنني   وتم رف�سه بعري�سة مر�سلة لدولة رئي�س ال��وزراء، كما 

على بيان الجدوى من تعدين اليورانيوم في و�سط الردن كونه يتواجد 

تكون  �سوف  التعدين  كلفة  ان  وا�سحا  وي��ب��دو  التركيز  قليلة  بن�سب 

ا�سعاف �سعر بيع اليورانيوم العالمي . 

معدلها  بطاقة  نووية  مفاعالت   5-4 بناء  نريد  كيف  �سوؤال  وط��رح 

1000ميغاواط )اأي بما مجموعه 5000 ميغاواط(، مع اأن ال�ستراتيجية 

الوطنية تن�س باأّن الطاقة النووية يجب اأن ل تزيد عن 10% من خليط 

الطاقة  خليط  من   %100 يعادل  ما  هو  ميغاواط   5000 واإن  الطاقة، 

الأردني في عام 2020؟!

فكيف  الوجود(  )اإعادة  النووي  الرينا�سان�س  حول  مت�سائاًل  وتابع 

يكون ذلك عندما ت�سّرح 13 دولة اأوروبية غربية برف�سها للطاقة النووية 

عمرها  اإنتهاء  عند  واإغالقها  القديمة  مفاعالت  تجديد  لعدم  بخططها  اأو 

واألمانيا  اإيطاليا  ايرلندا،  البرتغال،  بلجيكا،  �سوي�سرا،  اأذك��ر  )ومنها 

...الخ(.

وتابع بالقول : كما اثني على كالم الدكتور �سائد دبابنة حيث ي�سرح 

مكعب  متر  مليون   8 اإلى  �سيحتاج  اليورانيوم  تعدين  باأن  الطاقه  وزير 

حال  في  اأنه  يعني  وهذا  طن   2000 لتعدين  �سنويًا  الجوفية  المياه  من 

تعدين يورانيوم عالي التخ�سيب ب�250جزيئًا بالمليون فهذا يوؤدي اإلى 

ا�ستهالك 280 مليون متر مكعب �سنويًا!! ولكن بما ان اليورانيوم لدينا 

هو غير تجاري بالتخ�سيب ومتدني جدًا اإلى 45 جزيئًا بالمليون فهذا 

�سيحتاج اإلى 4 اأ�سعاف كمية المياه )اأي اإلى مليار متر مكعب مياه(!!!

اتفاقية  معها  هيئتكم  وقعت  التي  الفرن�سية  اأري��ف��ا  �سركة  عن  اأم��ا 

تنقيب ثم �سارعت اإلى توقيع اتفاقية تعدين بدون �سدور درا�سة جدوى 

اقت�سادية فاإنني كاأردني ا�سع اعترا�سي على هذه ال�سركة.

من  �سيتخرجون  الذين  الطلبة  من  المئات  ذنب  ما  مت�سائال:  وتابع 

الآن، ول يوجد محطة نووية  بداأ تخرجهم  م�سار هند�سة نووية والتي 

لإدارتها اأو العمل بها؟ ولن يح�سل ذلك واإذا ح�سل فبعد ع�سر �سنوات!! 

فما هو ذنب هوؤلء الخريجين الذين لن يجدوا عماًل لمدة ع�سر �سنوات؟؟

موجهة  بعري�سة  �سوت  بينما  النووي  الم�سروع  ي�ستمر  لماذا  و 

النووي، كما  الخيار  نائبًا يرف�سون  ال��وزراء من قبل 64  لدولة رئي�س 

اأكد اأبناء محافظة المفرق رف�سهم القاطع للم�سروع على اأرا�سيهم فهل 

�سيقام هنالك رغمًا عنهم؟

وتابع بالقول: باأن من يريد بناء عمارة اأو اأي م�سروع ي�ستري الأر�س 

منهم عرو�سًا  واإن�سائيين ويطلب  ي�ستقدم مهند�سين معماريين  ثم  اأوًل 

فكيف اأغلقت وزارة الطاقه باب العرو�س ال�سهر الما�سي وا�ستقطب 3 

ATMEA لم يبن  عرو�س )احدها من اريفا الفرن�سية لمفاعل موديل 

اأو يجرب في اأي مكان بالعالم( بالرغم من اأنه ل يوجد موقع متفق عليه 

اأو موقع مرخ�س من قبل هيئة الطاقة الذرية الدولية؟! األي�س هذا تخبطًا 

بحد ذاته؟؟.

تعدين  القت�سادية من  الجدوى  ت�سدر  لم  ال��وزاره  اأن  وا�سار كون 

نوقع  )ونحن  نووية  محطة  من  ج��دوى  اأي  ي�سدر  لم  كما  اليورانيوم 

كل التفاقيات بدون درا�سات جدوى وبدون درا�سة تقييم الأثر البيئي 

�سخ�سيًا  اجتهادًا  اجتهدت  فاإنني  الأردن��ي��ة(  القوانين  تخالف  والتي 

درا�سة  واق��دم  األمانيا،  وفي  فرن�سا  في  الدوليين  الخبراء  وا�ست�سرت 

الجدوى التي تثبت اأن كلفة الكيلوات بال�ساعة من محطة نووية لن تقل 

عن )16 �سنتًا اأميركيًا( ولي�س كما قيل 7 �سنتات وانني اتوقع ان ت�سل 

الكلفة اإلى 23�سنتًا اأميركيًا اإذا ارتفعت كلفة بناء المحطة كما حدث في 

مفاعل )اأولكيلوتو( بفنلندا اأو مفاعل نورماندي في فرن�سا واللذين بنيا 

من قبل اريفا الفرن�سية التي تميل الوزاره الى الحالة عليها باعتقادي 

ال�سخ�سي.

وا�ساف برقان بان تركيز اليورانيوم في المنجم الهندي هو 500 

جزيء بالمليون ولي�س 45 وتبقى �سحراوؤنا غير مجدية للتعدين. 

وحول ما افاد به مدير عام �سركة الكهرياء الوطنيه الردنيه الدكتور 

غالب معابره بان حرق الوقود الثقيل يكلف ككلفة وقود )125( فل�سًا 

بان  يعني  مما  فل�س   10  -7 من  وهي  الحرق  م�ساريف  الى  بال�سافة 

الكلفه �ست�سل الى 200 فل�س والح�ساب على فاتورة الكهرباء هو )8( 

فل�سات للكيلووات �ساعه وهذا يوؤكد الخ�ساره .

وا�ساف برقان من هنا اأوؤكد بانه كان على وزارة الطاقه عندما كان 

لمراوح  الكم�سه  عطاء  احالة  فيها  وزي��را  قطي�سات  خلدون  المهند�س 

ي�ساوي  ما  اأي   ( �ساعه  للكيلوات  امريكيًا  �سنتًا   16 �سعر  وعلى  الرياح 

110 فل�سا اردنيا ( وهو ارخ�س بكثير من حرق الوقود الثقيل لالن . 

باحالة هذا  الطاقة  تقوم وزارة  ان  المانع من  ما  وا�ساف مت�سائال 

العطاء الن كون العطاء ل زال معلقا و�ساريا منذ عام 2007 .وهذا يوؤكد 

لي�س لديها نظرة م�ستقبلية على امن وخطر الطاقة، كون  ال��وزارة  بان 

هذا العطاء كان يجب ان يوؤخذ قراره ويحال في عام 2007 لننا جميعا 

نعرف بان البترول �سوف ين�سب خالل 40 �سنة القادمة و�سي�سبح �سعر 

ال��ط��اق��ة  م��ح��ط��ة   : ح�����داد 

يف   Palo Verde ال��ن��ووي��ة 

الأمريكية  اأري��زون��ا  ولي��ة 

ت�����ش��ت��خ��دم امل���ي���اه ال��ع��ادم��ة 

ل��ت��ربي��د ث��الث��ة م��ف��اع��الت 

كهربائية  ب��ط��اق��ة  ن��ووي��ة 

ميغاواط  4000 ح��وايل  تبلغ 

الت�شغيلية  التكلفة  العرج: 

النووية  املحط��ة  و�شيانة 

النفايات  م���ن  والتخ����ل�س 

امل�������ش���ع���ة  ت���ق���در ب��ق��ي��م�����ة 

�شن��ويا دولر  ملي�ون   )100(

خ���ي���ار   : ال������ف������اع������وري 

ال����ط����اق����ة ال����ن����ووي����ة ه��و  

حتكمنا  ل��ظ��روف  الف�����ش��ل  

لزلزالية  بالن�شبة   : خ�شري 

ن�شبيا  ي��وج��د  ف��ال  املنطقة 

وامل��ف��رق  العقبة  ب��ني  ف���رق 

ع��ل��م��ا ب���ان امل��وق��ع امل��ق��رتح 

الوكالة  متطلبات  يلبي  ل��ن 

ال��ذري��ة للطاقة  ال��دول��ي��ة 

»»

»»

»»

»»

تابعونا على الفي�ض بوك
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 طوقان : الربنامج النووي �سيمنح الأردن ال�ستقاللي���ة يف توليد طاقة

 اقت�سادية واآمن����ة بعيدا عن التقلبات ال�سيا�سية العاملية

7$ للدرا�سات ..  »المفاعل النووي الأردني  كم�سدر بديل للطاقة«قضايا الساعة

برميل البترول خالل ال�سنوات القادمة القليلة ل يقل عن 300 دولر الى 

قيمته  بما  �سيارته  بتعبئة  المواطن  يقوم  و�سوف  للبرميل  دولر   500

200 دينار لتعبئة البنزين للمرة الواحدة قريبا جدا .

الثاني  المعيق  ال�سابق قطي�سات بان  الوزير  وا�ستهجن ت�سريحات 

درا�سة  ف��ي  ال�سوت  م�سكلة  ك��ان  الكم�سه  ف��ي  ال��م��راوح  عطاء  لح��ال��ة 

المفارقه  هنا  من   ، العطاء  احالة  قبل  �سدرت  الذي  البيئي  الثر  تقييم 

العجيبه بان تتم درا�سة تقييم الثر البيئي لم�سروع المراوح لكن لتعدين 

العرو�س  وت�ستقطب  التفاقيات  توقع  النووية  وللمحطة  اليورانيوم 

وليوجد درا�سة بيئية نهائيا .

الدكتور  �سماه  ما  او   )  Core Catcher  ( مايخ�س  ام��ا 

غير  الفرن�سيه  لري��ف��ا  اأتيما  مفاعل  ف��ي  الم���ان  ت�سميم  وه��و  ط��وق��ان 

الم�سع  ال��ن��ووي  ال��وق��ود  بانحبا�س  يعمل  وه��و  مكان  اأي  في  المجرب 

ان�سهار  او  زل��زال  ح��دوث  ح��ال  في  المفاعل  ن��واة  داخ��ل  والم�سرطن 

للمفاعل، فانني اريد فقط ان اذكر بان اليابان تعاني منذ اربعة ا�سهر من 

وجود مخلفات الوقود النووي التي ان�سهرت في داخل نواة المفاعل 

اليها  الو�سول  ان�سان  اأي  ي�ستطيع  ول  البحر  بمياه  4،وط��م��رت  رق��م 

واليابان ت�ستغيث بهيئة الطاقة النووية الدولية ليجاد مخرج واخراج 

الفرن�سي غير  اأتميا  لمفاعل  ، فهل هذا حل امن  الم�سرطنه  المواد  هذه 

المجرب في اأي مكان ؟

الدكتور فخري الدين الدغ�شتاين

اإ�ستخدام  اأن�سار  من  ان��ه  الداغ�ستاني  الدين  فخر  الدكتور  وبين 

الغنية  ال��دول  من  لأنها  الأردن  في  للبيئة  ال�سديقة  ال�سم�سية  الطاقة 

بالإ�سعاع ال�سم�سي، حيث ت�سطيع ال�سم�س لمدة )300( يوم في ال�سنة 

بطاقة معدلها )5-7( كيلو واط �ساعة/م2.وا�ساف انه بداأت موؤخرًا 

اأعمال بحث وتطوير لإنتاج خاليا ال�سيليكون الرقيقة التي تخف�س الكلفة 

النت�سار  اإلى  الطاقة  الم�سدر من  يدفع هذا  الن�سف. وهذا �سوف  اإلى 

الوا�سع في العالم. ومن المتوقع اأن يحدث ذلك خالل )3-5( �سنوات 

من الآن.

اإلى  منخف�سة  الأردن  في  الكهرباء  اإنتاج  كلفة  ان  بالقول:  وتابع   

لذا  العربية.  الدول  للنفط من عدد من  المدعومة  الأ�سعار  حد ما ب�سبب 

فاإنه من ال�سعب الإقبال على اإ�ستخدام الطاقة ال�سم�سية لإنتاج كميات 

كبيرة من الكهرباء لأن الكلفة الحقيقية �ستكون اأعلى من كلفة الم�سادر 

اإ�ستخدام هذا الم�سدر لإنتاج حوالي  المدعومة. لذا وجب على الأردن 

)50-100( ميجاواط كهرباء في الوقت الحا�سر حتى تكت�سب الخبرة 

النفط في  اأ�سعار  لأن  القريب  الم�ستقبل  في  وا�سع  ب�سكل  ل�ستخدامها 

ت�ساعد م�ستمر.

 

الإجابات

المنتج  �ساعة  الكيلوواط  – تكلفة  القت�سادية  التكلفة  وبخ�سو�س 

اأ�سار  فقد  القت�سادية  وجدواها  الردنية  النووية  المحطة  لن�ساء   -

الفني  الم�ست�سار  بها  ق��ام  التي  الأول��ي��ة  ال��ج��دوى  درا���س��ة  اإل��ى  طوقان 

م�سروع  لإن�ساء  الراأ�سمالية  التكلفة  اأن  وهي   )WP( للهيئة  والمالي 

و�سعت  وق��د  دولر،  مليار   )5-4.5( بحوالي  تقدر  النووية  الطاقة 

لملكية  خيارات  عدة  المالية  وزارة  مع  بالت�ساور  الذرية  الطاقة  هيئة 

للم�سروع تتراوح بين 26% - 51% وباقي الح�سة �ستوزع  الحكومة 

بين ال�سريك ال�ستراتيجي وم�ستثمرين اآخرين، وذلك بناء على فر�سية 

و )%70(   )equity( مال مدفوع  راأ���س  مال )%30(  راأ���س  هيكلة 

دين )debt(، و�سيتم دفع م�ساهمة الحكومة من الراأ�سمال المدفوع 

ت�سديدة  ف�سيتم  الأردنية  الحكومة  دين  �سنوات ون�سبة  على فترة 8-7 

على فترة 25 عامًا، وبالمقابل تقوم الحكومة بتقديم ال�سمانات ب�سداد 

ن�سبتها من الدين.

اإن هيئة الطاقة الذرية تقوم حاليًا وبالم�ساركة مع الم�ست�سار الدولي 

التي قدمت  العرو�س  )Worley Parsons( بدرا�سة وتقييم 

بتاريخ 2011/6/30 من ال�سركات التي تم اختيارها وهي:-

ATOMSTROYEXPORT 	•
�سابقًا  )SNC-LAVALIN )AECL 	•

 AREVA / Mitsubishi Heavy 	•
Industries

الدولية  الوكالة  قبل  من  المعتمدة  الدولية  المعايير  الهيئة  �ستطبق 

للطاقة الذرية بالإ�سافة اإلى اعتماد الهيئة معايير �سارمة في اختيارها 

ومطابقة  والأم���ان  ال�سالمة  حيث  م��ن  ل���الأردن  المالئمة  للتكنولوجيا 

الأ�سعار المقدمة مع التكنولوجيا المقترحة.

وتبين هذه الدرا�سة )Pre- Feasibility Study( اأن 

اأمريكي  دولر  مليون  بحوالي )100(  تقدر  للمفاعل  الت�سغيلية  التكلفة 

U.S cents /KWh( لكل كيلو واط  اأي ما يعادل )1.1  �سنويًا 

من  التخل�س  كلفة  اأن  و  لمفاعل  ه��ذا  من  المنتجة  الكهرباء  من  �ساعة 

اأخد  تم  كما  الت�سغيلية،  التكاليف  �سمن  مح�سوبة  النووية  النفايات 

 O&M( الت�سغيلية  الكلفة  خالل  من  العتبار  بعين  ال�سيانة  تكاليف 

Costs(، وتبين الدرا�سة الأولية كذلك اأن التكلفة الإجمالية مت�سمنة 
 U.S cents 9-7( تكلفة راأ�س المال لإنتاج الكهرباء تقدر بحوالي

KWh/( اأي ما يعادل ما بين )50-70( فل�سًا لكل كيلو واط �ساعة، 
والبالغة  الت�سغيلية  التكاليف  �سمن  تقدر  فلم  المفاعل  تفكيك  كلفة  اأما 

اأمريكي تجمع في ح�ساب منف�سل خا�س  حوالي )500( مليون دولر 

ل  التكلفة  هذه  واأن  المفاعل  ت�سغيل  لحظة  منذ  عامًا  م���دار)60(  وعلى 

اأظهرت  كما  الراأ�سمالية.  المفاعل  تكلفة  �سعر  م��ن   )%10( تتجاوز 

منذ  الم�سروع  من  المتوقع  النقدي  التدفق  احت�ساب  الأولية  الدرا�سة 

الحالية  القيمة  �سافي  اأن  على  النووي  المفاعل  وت�سغيل  باإن�ساء  البدء 

الزمنية  الفترة  واأن  ايجابية  هي   )Net Present Value(

للم�ساريع  مماثلة  �ستكون  النووي  المفاعل  من  ال�ستثمار  ل�سترجاع 

الكبرى وتقدر هذه الفترة ب ) 15( عامًا اأو اأقل.

بالمقابل تقدر تكلفة اإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية )25-18 

لكل  فل�سًا   )175-136( بين  يعادل  ما   )U.S cents/KWh
كيلو واط �ساعة. اأما اإنتاج الكهرباء من الرياح ل تقل كلفته عن الطاقة 

ال�سم�سية حيث تقدر التكلفة )U.S cents/KWh 14-12( اأي 

ما يعادل )84-100( فل�س لكل كيلو واط �ساعة.

قدرة  على  �سلبًا  �ستوؤثر  المتجددة  للطاقة  المرتفعة  الأ�سعار  وهذه   

المنتجات ال�سناعية والزراعية الأردنية على المناف�سة في اأ�سواق الدول 

القت�ساد  في  �سلبًا  �ستوؤثر  كما  العالمية،  والأ�سواق  لالأردن  المجاورة 

وال�سناعة الأردنية وفي النمو القت�سادي لالأردن.

اأن اإن�ساء وت�سغيل المفاعل النووي الأردني �سيوفر وظائف وفر�س 

عمل جديدة لحوالي )5000( عامل وفني ومهند�س خالل مرحلة البناء 

اإلى  المفاعل، الأمر الذي �سيوؤدي  واألف فر�سة عمل دائمة عند ت�سغيل 

ا�ستيعاب اأعداد هائلة من خريجي الجامعات الأردنية و�سيوؤدي بالنهاية 

اإلى رفع م�ستوى المعي�سة للمواطن الأردني. 

اأما عن الموقع المقترح للمفاعل فقد ذكر طوقان انه  تم ت�سكيل لجنة 

الوطنية  الجهات  مختلف  ومن  والخت�سا�س  الخبرة  ذوي  من  وطنية 

لإقامة  ال��الزم��ة  الأول��ي��ة  ال��درا���س��ات  ولإع���داد  الموقع  لختيار  المعنية 

في  المواقع  من  عدد  بدرا�سة  اللجنة  وقامت  عليه.  النووية  المفاعالت 

لتحديد  المملك�������ة  اأنحاء  مختل��ف 

النووية  للمحطة  المنا�سب  الموقع 

الأردنية.

اأي��ل��ول   12 ف��ي  الهيئة  ووق��ع��ت 

�سركة  ائ���ت���الف  م���ع  ع��ق��دا   2009

 )Tractebel( تراكتب���ل 

البلجيكية ، وذلك لإجراء الدرا�سات 

ال��ج��ي��ول��وج��ي��������������ة وال���زل���زال���ي���ة 

م��الءم��ة  لدرا�س���������ة  والم�سحية 

محط���ة  ل��ب��ن��اء  ال��م��ق��ت��رح  ال��م��وق��ع 

الطاقة النووية الأردنية وتم مبدئيا 

الموقع  التالية:  المواقع  اختيار 

الأول في جنوب الأردن في منطقة 

الثاني في  العقبة و الموقع  جنوب 

المجدل  منطقة  ف��ي  الأردن  و�سط 

)خربة ال�سمرا(. 

موقعًا  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ح���ددت 

م���ب���دئ���ي���ًا خ������ارج م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

الق��ت�����س��ادي��ة ال��خ��ا���س��ة، ي��ق��ع على 

بع�������د حوالي 25 كم جن��وب �سرق 

كم   10 وح��وال��������ي  العقب���ة  مدينة 

�سرق ال�ساطئ الجنوبي.

 ب��ع��د ال���درا����س���ة وال���ع���م���ل في 

وجود  تبين  العقبة،  منطقة  موقع 

فنية  اأم����ورًا  ت�سمنت  ع��دة  ع��وائ��ق 

البنية  تكلفة  اأن  حيث  واقت�سادية، 

ال��ن��ووي��ة  ال��م��ح��ط��ة  ل��ب��ن��اء  التحتية 

بالعقبة �سيزيد من التكلفة الإجمالية 

�سيتطلبه  لما   )%20-15( بحدود 

ال��م��وق��ع م��ن اإج������راءات اإ���س��اف��ي��ة 

زلزالية  م�سدات  وب��ن��اء  لل�سالمة 

ال�سدع  منطقة  م��ن  ل��ق��رب��ه  ن��ظ��رًا 

الزلزالي، كذلك �سعوبة العمل فيه 

وكذلك  الموقع،  لطبوغرافية  نظرًا 

الحاجة لتحليه مياه البحر و�سخها 

لموقع المحطة.

ال�سحة  على  المخاطر  ولتقليل 

عازلة  منطقة  تحديد  يتم  وال�سالمة 

وم��ن��ط��ق��ة ط�������وارئ ح�����ول م��وق��ع 

كما  المقترحة  ال��ن��ووي��ة  المحطة 

)موقع  ال��ت��ام  ال��ع��زل  منطقة  ي��ل��ي: 

ق��ط��ر 1  ال��م��ح��ط��ة( وت��م��ت��د بن�سف 

ومنطقة  ال��م��وق��ع.  ح��ول  كيلومتر 

العزل الوقائي )اأعداد منخف�سة من 

كيلومترات   5 اإلى  وتمتد  ال�سكان( 

التخطيط  ومنطقة  المحطة.  ح��ول 

كيلومترًا   20 اإلى  وتمتد  للطوارئ 

من المحطة.

لقد حددت اللجنة الفنية الموقع 

الثاني المقترح لإن�ساء المحطة في 

المجدل(  )منطقة  ال�سمرا  خ��رب��ة 

�سمال  ك��م   40 بعد  على  يقع  ال��ذي 

�سرق العا�سمة في محافظة المفرق 

�سيتم  حيث  ك��م2   2 م�ساحة  �سمن 

الح�سول على المياه الالزمة لتبريد 

خربة  تنقية  محطة  م��ن  ال��م��ف��اع��ل 

اأقل  اإلى  المحطة  وتحتاج  ال�سمرا، 

من 25 مليون متر مكعب من المياه 

للتبريد. 

على  التالية  الموؤ�سرات  وت��دل 

المحطة  ل��ب��ن��اء  ال��م��وق��ع  م���الءم���ة 

ال��ن��ووي��ة واإم��ك��ان��ي��ة ب��ن��ائ��ه��ا دون 

عوائق: 

قلة الكلفة نظرًا لمالءمة الموقع الطبوغرافي لبناء المحطة  	•
دون عوائق وخا�سة ا�ستقرار التربة لالأعمال الإن�سائية.

توفر م�ساحة كافية لبناء المحطة ومنطقة الأمان بالإ�سافة  	•
اإلى قلة الحتياطات لالآثار الزلزالية.

قرب المحطة من م�سدر التوزيع ل�سبكة الكهرباء الأردنية. 	•
والكهرباء. الطرق  من  التحتية  البنى  توفر  	•

الم�سروع  ه��ذا  لإن��ج��اح  ال��الزم��ة  الب�سرية  ال��ك��وادر  توفر  	•
ال�سخم. 

خ��رب��ة  م��وق��ع  اخ��ت��ي��ار  اإن 

ال�سمرا لدرا�سة مالءمته لإن�ساء 

هو  الأردن��ي��ة  النووية  المحطة 

خيار اآخر لموقع المحطة، واأن 

فيه  نووية  محطة  بناء  فر�سة 

نظرًا  قائمة  ت��زال  ما  م�ستقباًل 

ل�ستطاعة الأردن ا�ستيعاب بناء 

محطة نووية اأو اأكثر.

التبريد  مياه  وبخ�سو�س 

ال����ن����ووي ف��ق��د بين  ل��ل��م��ف��اع��ل 

طوقان اأن فريقًا فنيًا 

م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة 

الأردن��ي��ة ق��ام ب��زي��ارة المحطة 

النووية )بالو فيردي( في ولية 

المتحدة  الوليات  في  اأريزونا 

الأمريكية، وقام بالجتماع مع 

الفنيين المتخ�س�سين بمعالجة 

وا���س��ت��خ��دام ال��م��ي��اه ال��ع��ادم��ة 

المفاعالت  تبريد  اأغ��را���س  في 

التجربة  معهم  وناق�س  النووية 

الأم���ري���ك���ي���ة وم������دى م���الءم���ة 

في  ال��ع��ادم��ة  المياه  ا�ستخدام 

ت��ب��ري��د ال���م���ف���اع���الت ال��ن��ووي��ة 

والمتطلبات الهند�سية الالزمة، 

وك���م���ي���ات ال���م���ي���اه ال��م��ط��ل��وب��ة 

وخ�����س��ائ�����س��ه��ا ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 

المطلوبة  المعالجة  وعمليات 

ق��ب��ل ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب��ال��ت��ب��ري��د، 

متطلبات  ال���وف���د  ب��ح��ث  ك��ذل��ك 

مياه  بتخزين  المتعلقة  الأم��ان 

وتبريد  لت�سغيل  كافية  تبريد 

ال��م��ح��ط��ة ف����ي ح�����ال ح�����س��ول 

ح������وادث ف���ي م��ح��ط��ة ال��ت��ن��ق��ي��ة 

المزودة للمياه العادمة ومحطة 

المياه  نقل  وخطوط  المعالجة 

و ح������وادث داخ�����ل ال��م��ح��ط��ة، 

والقوانين  الت�سغيل  واأن��ظ��م��ة 

ا�ستخدام  في  المتبعة  البيئية 

تتوفر  ال��ع��ادم��ة ح��ي��ث  ال��م��ي��اه 

المعالجة  للمياه  تخزين  ب��رك 

الت�سغيل  لغر�س  ال��م��وق��ع  ف��ي 

لمدة  كافية  مياه  كمية  تحتوي 

اأ���س��ب��وع��ي��ن ا���س��اف��ًة ال���ى ب��رك 

تخزين في حالة الطوارئ لمدة 

ثالثين يومًا.

واأ����س���اف ي��ق��ول :ل��ق��د تمت 

م��ق��ارن��ة ك��م��ي��ات وخ�����س��ائ�����س 

الم�ستخدمة  ال��ع��ادم��ة  ال��م��ي��اه 

ف���ي م��ح��ط��ة )ب���ال���و ف���ي���ردي( 

خربة  محطة  ف��ي  مثيلتها  م��ع 

ال�����س��م��را ووج����د ت�����س��اب��ه ك��اف 

ا�ستخدام طرق معالجة  ي�سجع 

في  المعالجة  لعمليات  م�سابهة 

محطة بالو فيردي التي تميزت 

بكونها طرق ب�سيطة تعتمد على 

ال�سلبة  ال��م��واد  تركيز  تقليل 

العنا�سر  بع�س  من  والتخل�س 

لزيادة  الكيميائية والبيولوجية 

التبريد وتكاليف �سيانة  كفاءة 

الأبراج. علما باأن تقليل تراكيز 

الحمل  ومنها  العنا�سر  بع�س 

في  يتم  اأن  يمكن  البيولوجي 

عمليات المعالجة الأ�سا�سية في محطة ال�سمرا. 

النووي  المفاعل  لتبريد  ال�سنوي  ال�ستهالك  معدل  اإن  بين  كما 

الأردني بقدرة )1000( ميغاواط هو )25( مليون متر مكعب �سنويًا ، 

كما اأ�سارت اإليه درا�سات تف�سيلية قامت بها �سركتا )اأريفا و رو�س اأتم 

( ، والذي �سيتم توفيره من المياه المعالجة الناتجة عن محطة التنقية، 

وهذه الكمية لن توؤثر على ح�سة المياه المخ�س�سة لالأعمال الزراعية. 

اإن الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطة خربة ال�سمر تتراوح بين 80-60 

لت�سبح   2020 عام  في  المحطة  تتو�سع  اأن  ويتوقع  مكعب  متر  مليون 

كمية  زيادة  يتوقع  �سنويا حيث  متر مكعب  مليون  اإنتاجية 120  بطاقة 

المياه التي تتطلب معالجة ب�سبب الزيادة ال�سكانية وتوفر المياه القادمة 

من منطقة الدي�سي. 

من جانب اآخر قام فريق متخ�س�س من محطة الطاقة النووية )بالو 

درا�سات  منطقة  بزيارة  الوفد  ق��ام  حيث  الأردن  اإل��ى  بزيارة  فيردي( 

الموقع ومحطة خربة ال�سمرا واجتمع مع العاملين في المحطة واطلع 

على كميات المياه وخ�سائ�سها الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية قبل 

وبعد المعالجة واأكد في تقريره اأنه ل يرى اأية عوائق فنية في اختيار 

الموقع �سمن منطقة الدرا�سات ول في ا�ستخدام المياه العادمة الناتجة 

ل  اأنه  واأكد  المقترحة  النووية  المفاعالت  تبريد  ال�سمرا في  من محطة 

يرى �سببا فنيا يمنع من تكرار الأردن التجربة الأمريكية في ا�ستخدام 

المياه العادمة. 

اإتباع  اأما بالن�سبة لموقع المفاعل النووي فاإن الهيئة حري�سة على 

في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى  بها  المعمول  الدولية  المعايير 

ال�سكانية  التجمعات  عن  البعد  ومنها  النووية  المحطة  موقع  اختيار 

و�سالمة  التبريد  مياه  م�سادر  توفر  من  والتاأكد  الزلزالية  والمناطق 

الخطوط الناقلة لهذه المياه بالإ�سافة اإلى عدة عوامل اأخرى.

اأن  طوقان  اأو���س��ح  فقد  الأردن  و�سط  اليورانيوم  خامات  عن  اأم��ا 

ال�سارة  تتطلب  الأردن  و�سط  اليورانيوم  خامات  تركيز  الى  ال�سارة 

كذلك اإلى اأن

الأرقام التي ن�سرت في ال�سحافة ل عالقة لها بتقدير مخزون خام 

قبل  من  محاولة  اأنها  بل  للتعدين  القابل   Uranium( اليورانيوم 

لتقدير  اليورانيوم  لتعدين   )JFUMC( الفرن�سية  الأردن��ي��ة  ال�سركة 

ونقا�س  م��داول��ة  لأج��ل  م��ح��دودة  لمنطقة  لليورانيوم  المعدني  ال��م��ورد 

الطريقة الجيواح�سائية )Geostatistical( التي بموجبها 

دور  تخ�س  اأخ��رى  وم�سائل  اليورانيوم  تركيز  درجة  معدل  ح�ساب  تم 

حالة التوازن / عدم التوازن الإ�سعاعي في �سل�سلة اليورانيوم. اإن هذه 

الأرقام تمثل فقط 25% من م�ساحة المنطقة الخا�سة للدرا�سة في و�سط 

الأردن ( وتمثل 30% من م�ساحة تواجدات خام اليورانيوم في و�سط 

في  اليورانيوم  مخزون  بتقديرات  الخروج  المبكر  من  فانه  المملكة( 

و�سط المملكة بهذا الأ�سلوب. 

)ج  لليورانيوم  المليون  في  جزء   60 و   45 القطع  درجتي  اأن  كما 

ف م( ))Uranium cutoff grade غير مح�سومة الآن 

القت�سادي  التقييم  درا�سات  لأن  اليورانيوم،  خام  مخزون  لح�سابات 

للخام التي ت�ستق منها تقديرات درجات القطع لم تجر بعد، لأنها ت�سبق 

القت�سادية.  الجدوى  درا�سات  تاأتي  ثم  ومن  الخام  مخزون  ح�سابات 

الم�ساألة منتهية كليا  اإعتبار  الدرا�سات ل يمكن  ا�ستكمال كل هذه  وبعد 

 )Ore preconcentration( فهناك عمليات اإثراء الخام

غاية  في  عملية  وهي   )Mining( المنجمية  العملية  بعد  تاأتي  التي 

اإن لكل خام من خامات اليورانيوم في العالم طريقة او طرق  الأهمية. 

م�سافي  الى  اأحيانا  تركيزه  درج��ة  بوا�سطتها  ترفع  به  خا�سة  اإث��راء 

لم�سروع  اليورانيوم  المثال خام  العالية. وعلى �سبيل  الدرجة  خا مات 

حيث  الأرجنتين  ف��ي   )Laguna Salada Project(

تركيز درجة القطع فقط 25 ج ف م ومعدل تركيز اليورانيوم في الخام 

60 ج ف م وبعملية الإث��راء تم تركيز المعدل اإلى ما بين 550 - 580 

ج ف م . هذا الم�سروع من اأعمال �سركة )Corp U3O8.( الكندية 

ولدينا اأمثلة عديدة في هذا الخ�سو�س ل مجال لذكرها. كما اأن ال�سركة 

اأج��رت  فقد  المو�سوع  ه��ذا  في  ج��ادة  اأي�سا  الطاقة  لم�سادر  الأردن��ي��ة 

جهاز  با�ستخدام  المملكة  �سمال  من  لليورانيوم  خام  لإث��راء  اختبارات 

مبتكر من قبل ال�سركة وكانت النتيجة م�سجعة.

اأما بالن�سبة الى معدل تركيز اليورانيوم في خامات و�سط المملكة 

 )Low grade(. المتدنية  ال��درج��ة  م��ن  اأن���ه  ط��وق��ان  اأك���د  فقد 

واعتياديا فاأن خامات الدرجة المتدنية يكون فيها تركيز اليورانيوم اأقل 

 )High grade( العالية  الدرجة  تركيز  اأم��ا  م  ج ف  من 1000 

فاأق�سى تركيز لليورانيوم قد ي�سل لغاية 200000 ج ف م. واإح�سائيا 

فاأن اأغلب المناجم التقليدية المعروفة بالتراكيز العالية هي مناجم عميقة 

تحت اأر�سية )Underground mines( وبالعك�س بالن�سبة 

 Open pit( لمناجم التراكيز المتدنية فهي مناجم �سطحية مفتوحة

 Surficial( ال�سطحية  الخامات  نوع  من  واأغلبها   )mines
المملكة  و�سط  خ��ام��ات  وتعتبر   )uranium deposits
مفتوح  منجم  محيط  ف��ي  العاملين  ف���اأن  ل��ذل��ك  وتبعا  ال��ن��وع.  ه��ذا  م��ن 

ل�ستخراج اليورانيوم من الدرجة المتدنية ل يكونون معر�سين داخليا 

ه���ن���ال���ك   : ����ش���ف���اري���ن���ي 

من  ب��ه��ا  ب���اأ����س  ل  ك��م��ي��ات 

احلد  من  تقربنا  اليورانيوم 

لت�شغيل  امل��ط��ل��وب  الأدن����ى 

امل��ح��ط��ات امل��وؤم��ل ان�����ش��اوؤه��ا 

ملتزم  الأردن   : ال���ع���دوان 

ب����ال���������ش����روط ال���ع���امل���ي���ة

لإن�����ش��اء امل��ف��اع��ل ال��ن��ووي 

ب��ي��ان  �����ش����رورة   : ب���رق���ان 

اجل����������دوى م�����ن ت���ع���دي���ن 

الردن و�شط  يف  اليورانيوم 

ال�شعب  م��ن   : الداغ�شتاين 

الإق���ب���ال ع��ل��ى اإ���ش��ت��خ��دام 

ال����ط����اق����ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة 

لإن����ت����اج ك���م���ي���ات ك��ب��رية 

الكلفة  لأن  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ���ش��ت��ك��ون اأع��ل��ى 

املدعومة  امل�شادر  كلفة  من 

»»

»»

»»

»»

#alraicener

تابعونا على تويرت
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وزير الطاقة : اختيار خربة ال�سمرا ل يعني اأن  موقع العقبة غري مالئم 

8$ للدرا�سات ..  »المفاعل النووي الأردني  كم�سدر بديل للطاقة«قضايا الساعة

)internally( اإلى درجة اإ�سعاع مقلقة.

التي  المعروفة  ال�سركات  بع�س  اإلى  اجابته  معر�س  في  اأ�سار  وقد 

تعمل في مجال ا�ستك�ساف وتعدين �سخور اليورانيوم ال�سطحية ذات 

الدرجة المتدنية:

على  ناميبيا  ف��ي  منجم  ف��ي  تعمل   )AREVA( �سركة  	•
القطع  المتدنية وتتراوح درجة  بالدرجة  ال�سطحية  ال�سخور  يورانيوم 

بين 40- 100 ج ف م يورانيوم.

عدة  على  ناميبيا  ف��ي  تعمل   )Rio Tinto( �سركة  	•
ج  قطع 100  وبدرجة   )Langer Heinrich( اأهمها  مناجم 

ف م واأخرى بدرجة 250 ج ف م.

منجم  ع��ل��ى  بوت�سفانا  ف��ي  تعمل   )A-CAP( ���س��رك��ة  	•
م  ف  ج  و200  و150   100 القطع  بدرجات   )Letlhakane(

و233  171و187  التوالي  على  لليورانيوم  المكافيء  التركيز  ومعدل 

ج ف م.

موريتانيا  ف��ي  تعمل   )AURA Energy( �سركة  	•
تركيز  ومعدل  م  ف  ج   200 و   100 القطع  ب��درج��ات  مناجم  ع��دة  على 

اليورانيوم على التوالي 264 و 428 ج ف م.

على  ناميبيا  في  تعمل   )FORSYS METALS( �سركة  	•
تركيز  وم��ع��دل  م  ف  ج   67 قطع  ب��درج��ة   )Valencia( منجم 

اليورانيوم 156 ج ف م.

ال�سفحة  في  ذكره  �سبق  لقد   ).Corp  U3O8( �سركة  	•
الأولى.

من  كبير  ع��دد  من  قليل  ج��زء  هو  اع��اله  ذكرنا  ما  :ان  قائال ً تابع  و 

ال�سخور  في  لليورانيوم  المتدنية  التراكيز  مع  تتعامل  التي  ال�سركات 

ال�سطحية الم�سابهة لخامات اليورانيوم في و�سط المملكة. 

اإن التقديرات الأولية لم�سادر اليورانيوم في منطقتي خان    

الزبيب والجزء ال�سمالي من منطقة �سواقة والبالغ مجموع م�ساحتيهما 

الم�سافة  اآبار  بحفر  التي غطيت  المناطق  على  اقت�سر  قد  كم2(   280(

بين البئر والآخر مئة متر فقط وهذه المنطقة م�ساحتها )18 كم2( من 

والبالغة )1490ك��م2( م�ساحة  الكلية  الم�ساحة  اأ�سل )280 كم2( من 

التقديرات بحدود )14500  الإتفاقية، وكانت  الأردن في  منطقة و�سط 

)ج.ف.م(  المليون  في  ج��زءًا  قط������ع)50(  نقطة  على   U3O8 ط��ن( 

قامت  قد  البريطانية   )SRK( �سركة  بان  علما  م،  اآبار )100(  و�سبكة 

قطع  بنقطة  الف طن   )26( بحدود  المنطقة  نف�س  في  الكميات  بتحديد 

)60( ج.ف.م، و)58( األف طن بنقطة قطع )45( ج.ف.م و�سبكة اآبار 

)100،200،400( متر . وتجدر ال�سارة الى ان الهند قد اعلنت حديثا 

الف  باحتياطي )150(  العالم  لليورانيوم في  اكبر منجم  اكت�ساف  عن 

للمرة  بتطوير  تقوم  اريفا  �سركة  وان  )45( ج،ف،م،  قطع  ونقطة  طن 

قطع  بنقطة  طن  األف   )80( احتياطي  بحجم  ناميبيا  في  منجم  الأول��ى 

)45( ج،ف،م . 

الح�سا  منطقة  في  اليورانيوم  خامات  اكت�ساف  اإلى  بالإ�سافة  هذا 

والمقدرة بحوالي )20( األف طن.

اأما عن ا�ستخال�س اليورانيوم من الفو�سفات فقد اأو�سح اأن 

اتفاقية التعدين الموقعة مع �سركة اأريفا تغطي مرحلة التنقيب اأوًل 

للم�سروع  الجدوى  ثبوت  ح��ال  وف��ي  الإقت�سادية  الجدوى  درا�سة  ثم 

الجدوى  درا���س��ة  تتم  اأن  يمكن  ول  التعدين،  مرحلة  اإل��ى  النتقال  يتم 

في  وتركيزه  المعدن  كميات  تحديد  قبل  التعدين  لم�ساريع  الإقت�سادية 

وتحديد  الخام  من  المعدن  اإ�ستخال�س  تجارب  اإج��راء  ثم  ومن  الخام 

هي  المعلومات  وه��ذه  تكاليفها،  وتقدير  لالإ�ستخال�س  القابلة  الن�سبة 

ل  وعليه  الإقت�سادية،  الجدوى  درا�سة  لإج��راء  الأ�سا�س  ت�سكل  التي 

التنقيب  عمليات  اإج��راء  قبل  الإقت�سادية  الجدوى  درا�سة  اإج��راء  يمكن 

في  التعدين  م�ساريع  لكافة  الإ�ستخال�س  تجارب  وكذلك  التف�سيلية 

العالم. 

فيقدر  الأردن��ي  الفو�سفات  من  اليورانيوم  احتياطي  اأما بخ�سو�س 

بحوالي )100( األف طن ويبلغ مدى تركيز اليورانيوم في الفو�سفات 

ال�سركات  اإح��دى  قامت  حيث  المليون  في  ج��زء   )280-80( الأردن���ي 

اإلى  وتو�سلت  الفو�سفات  من  اليورانيوم  ا�ستخال�س  بدرا�سة  العالمية 

نتائج ايجابية م�سجعة.

اأما بخ�سو�س اأن اليورانيوم في الأردن ل يعتبر م�سدرًا ا�ستراتيجيًا 

لعدم امتالك الأردن لتكنولوجيا التخ�سيب، فاإن هذا المو�سوع يطغى 

الهيئة  اأن  من  بالرغم  الفني،  الجانب  من  اأكثر  ال�سيا�سي  الجانب  عليه 

التكنولوجيا  لهذه  وب�سفافية  المنا�سب  الوقت  في  تمتلك  اإن  على  تعمل 

لديها  ال��دول  من  العديد  هناك  اأن  اإل  ال�سلمية،  لالأغرا�س  وت�سخيرها 

مفاعالت نووية ولي�س لديها تقنية التخ�سيب من خالل عطاءات تجارية 

بالإ�سافة  هذا  بحت،  اقت�سادي  هنا  فالمو�سوع  التخ�سيب،  لخدمات 

اإلى اأن الدول ذات العالقة ت�سعى حاليًا اإلى اإن�ساء بنك للوقود النووي 

لتوفير هذه المادة للدول المحتاجة دون احتكار لهذه الخدمة.

بين  ال��ي��وران��ي��وم  تعدين  لغايات  الم�ستخدمة  المياه  وبخ�سو�س 

طوقان اأن

تكون  لن  اليورانيوم  لتعدين )2000( طن من  الالزمة  المياه  كمية 

)35( مليون متر مكعب �سنويًا، وهذا الرقم مبالغ فيه لأن تحديد كمية 

المياه الالزمة يتم تقديرها بعد معرفة تركيز خام اليورانيوم في التربة 

وبعد اإجراء درا�سات خا�سة بال�ستخال�س، حيث ت�سير درا�سات �سركة 

اأريفا اإلى )8( مليون متر مكعب �سنويا وهي تقديرات اأولية وانه �سيتم 

تدوير ن�سبة كبيرة من المياه الم�ستخدمة في عمليات غ�سل الخام ، كما 

الغاية �سيتم توفيرها من خالل  لهذه  ا�ستخدامها  التي �سيتم  المياه  اأن 

حفر ال�سركة لآبار ارتوازية في منطقة التعدين ولن توؤثر في المخزون 

المائي للمملكة.

ومن اأهم الموا�سيع الجديرة بالتف�سيل تاأثير التنقيب عن اليورانيوم 

على ال�سحة العامة الب�سرية، فقد اأكد طوقان اأن

العاملين في محيط منجم مفتوح ل�ستخراج اليورانيوم من الدرجة 

المتدنية ل يكونون معر�سين داخليا )Internally( الى درجة 

مقلقة لم�سادر الأ�سعاع مثل غاز الرادون ونواتج تحلله والأغبرة الم�سعة 

وذلك ب�سبب انت�سار هذه الم�سادر ب�سهولة في الأجواء المفتوحة للمنجم 

كما اأنهم ل يتعر�سون خارجيا )Externally(لن�سب عالية من 

الن�ساط الإ�سعاعي الجامي ب�سبب كون اليورانيوم في الخام من الدرجة 

مجمله  في  الإ�سعاعي  فالتعر�س  اإذن  جدا.  المتدنية  ربما  اأو  المتدنية 

ل�سيء يذكر مقارنة بما يتم التعر�س له من الم�سادر الم�سعة لليورانيوم 

كثيرة  راديولوجية  درا�سات  اأنجزت  العالم  وفي  العالية.  الدرجة  من 

مثل  ال�سلبية  ال�سحية  الآث��ار  الإ�سعاعي حول  التعر�س  م�ساألة  في  جدا 

تعدين خامات  للعاملين في مجال  الجيني وغيرها  ال�سرطانات والخلل 

اليورانيوم من الدرجة العالية في مناجم تحت اأر�سية كما في الوليات 

وجيكو�سلوفاكيا  وكندا  وفرن�سا  �سابقا  ال�سرقية  واألمانيا  المتحدة 

تحلله  ونواتج  ال��رادون  لغاز  التعر�س  وبالأخ�س جراء  وغيرها  �سابقا 

والأغبرة الم�سعة والمياه الجوفية الم�سبعة بم�ستقات الرادون اإ�سافة 

التعر�س  كابو�س  على  دليل  وخير  جاما.  لأ�سعة  العالية  الجرعات  اإلى 

 McArthur( الإ�سعاعي في المناجم العميقة هو العمل في مناجم

River( في كندا حيث يقوم العاملون في المنجم با�ستخراج الخام 
الم�سعة  بالنويدات  م�سبعة  مياه  و�سط  )روبوتات(  با�ستخدام  بعد  عن 

تتدفق عليهم من كل �سوب، فت�سوروا الكابو�س الذي يعاني منه العامل 

كثيرة جدا  اأمور وقائية  الحا�سر تح�سنت  الوقت  المنجم. في  في هذا 

ت�سدر  التي  الوقائية  بالتعليمات  عمال  عام  ب�سكل  العميقة  المناجم  في 

ب�سكل دوري من جهات معنية عديدة وعلى راأ�سها الوكالة الدولية للطاقة 

اأريفا  مثل  عالمية  ومنها  عديدة  �سركات  هناك  ذلك  من  وبالرغم  الذرية 

وريوتينتو ويورا مين وغيرها تحبذ التعامل مع خامات اليورانيوم من 

الدرجة المتدنية. وتبين الدرا�سات في هذا المجال اأن ال�سبب في اإقبال 

ال�سركات للعمل في مجال اليورانيوم ذات الدرجة المتدنية لي�ست فقط 

ب�سبب الآثار ال�سلبية للتعر�س الإ�سعاعي بل هناك اأ�سباب اأخرى اأوجزها 

طوقان كما يلي :

ولها  �سطحية  و�سبه  �سطحية  اليورانيوم  تواجدات  اأغلب  	•
امتدادات وا�سعة.

العمليات المنجمية والطحن غير مكلفة و�سهلة ب�سبب كون  	•
ال�سخور ال�سطحية غير متما�سكة ومت�سلبة ب�سكل تام .

الطريقة  ا�ستخدام  تالءم  ال�سخور  لهذه  الكل�سية  الطبيعة  	•
القلوية الرخي�سة ن�سبة اإلى الطريقة الحام�سية في اإذابة وا�ستخال�س 

اليورانيوم.

هذه  م��ن  ال��ي��وران��ي��وم  م��ع  ال��ف��ن��ادي��وم  م��ع��دن  ا�ستخال�س  	•
ال�سخور ال�سطحية يوؤثر ايجابًا في اقت�ساديات ا�ستغالل الخام.

الم�سعة  الخامات  ا�ستك�ساف  مجالت  في  المطرد  التطور  	•
مع  المتدنية  ال��درج��ة  خامات  من  اليورانيوم  وا�ستخال�س  وتعدينها 

الأخذ بنظر العتبار تقلي�س الكلف اإلى اأدنى حد. 

في  ال��ي��وران��ي��وم  خ��ام��ات  وا�ستك�ساف  التحري  عمليات  	•
الأعماق مكلفة ن�سبيا واأن نتائج الدرا�سات غالبا ما تكون م�سللة.

ومن متطلبات نجاح البرنامج النووي الأردني كما راآها طوقان اأن

الخطاأ  مع  الت�سامح  ودرج��ة  الدقة  بالغة  النووية  الطاقة  �سناعة 

التجريبية، مما  للمحاولت  المفاعالت ل تخ�سع  بناء  معدومة، وعملية 

يتطلب بناء البرنامج النووي على دعائم قوية يتم تو�سيعها بعد انتهاء 

كل مرحلة من مراحل البرنامج وح�سب متطلبات الوكالة الدولية للطاقة 

اإليه الورقة البي�ساء التي �ست�سدر عن الهيئة  اأ�سارت  الذرية، وهذا ما 

التي  والجتماعات  والمحا�سرات  الدرا�سات  كل  عليه  اأكدت  وما  قريبا 

النووي  البرنامج  نجاح  ومتطلبات  دعائم  اأه��م  وم��ن   ، الهيئة  تتابعها 

الأردني العن�سر الب�سري وفي هذا المجال با�سرت منذ اإن�سائها بالعمل 

على ما يلي:- 

اأ- تدريب الكوادر الب�سرية وعلى النحو التالي:-

تدري�س البرامج العلمية والتدريبية في العلوم والتكنولوجيا   -1

النووية بدءًا من برنامج البكالوريو�س في الهند�سة النووية في جامعة 

ق�سم  طلبة  من  الأول  الفوج  تخرج  الأردنية،وقد  والتكنولوجيا  العلوم 

منهم  ع��ددا  الهيئة  وعينت  ال�سيف  هذا  الجامعة  في  النووية  الهند�سة 

في  الماج�ستير  ببرامج  وانتهاًء  معرفتهم،  وتعميق  تاأهيلهم  لموا�سلة 

الفيزياء النووية والفيزياء الطبية والوقاية من الإ�سعاع في الجامعات 

الأردنية )الأردنية واليرموك والبلقاء التطبيقية(.

يز للطاقة والم�ساريع الكبرى وذلك باإن�ساء  اإن�ساء مركز التمُّ  -2

برنامجي درا�سات عليا في اإدارة الم�ساريع النووية )الجامعة الأردنية( 

والتدريب  الأردن��ي��ة(  والتكنولوجيا  العلوم  )جامعة  النووي  والأم���ان 

المتقدم للفنيين )جامعة البلقاء التطبيقية( وذلك بالتعاون مع الحكومة 

الفرن�سية.

المتخ�س�س  والتدريب  الندوات  وعقد  والبعثات  المنح  دعم   -3

في العلوم والتكنولوجيا النووية، حيث تم منذ 2008 ايفاد )37( طالبًا 

من المتفوقين، اإلى كل من فرن�سا، و ال�سين، و رو�سيا وكوريا الجنوبية 

واليابان وعلى نفقة تلك الحكومات لدرا�سة الماج�ستير والدكتوراه في 

العلوم والطاقة النووية.

لال�ستخدامات  ت��ع��اون  اتفاقية   )12( توقيع  على  العمل   -4

ال��ن��ووي،  المجال  ف��ي  المتقدمة  ال���دول  م��ع  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال�سلمية 

اأهمية  ذات  دول  مع  اأخ��رى  اتفاقيات  توقيع  على  العمل  و�ستوا�سل 

واأوكرانيا  واأرمينيا  الت�سيك  وجمهورية  الأمريكية  المتحدة  كالوليات 

الدولية  الوكالة  مع  التقني  التعاون  �ستوا�سل  كما  ال��دول،  من  وغيرها 

للطاقة الذرية لنف�س الغاية.

الحرجة  دون  والمنظومة  البحثي  ال��ن��ووي  المفاعل  وب�ساأن  ب-   

اأو�سح طوقان اأنه قد 

تم توقيع عقد اإن�ساء المفاعل النووي البحثي الأردني مع ”ائتالف 

اآذار 2010  داي�و“ بتاريخ 30  الكوري و�سرك�������ة  الذري�ة  الطاقة  معهد 

لإن�ساء مفاعل نووي بحثي بقدرة )5( ميغاواط في حرم جامعة العلوم 

الثاني 2010 وبرعاية  والتكنولوجيا الأردنية، وتم بتاريخ 23 ت�سرين 

للبحوث  الأردن��ي  المركز  لم�سروع  الأ�سا�س  حجر  و�سع  �سامية  ملكية 

النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وذلك اإيذانًا ببدء العمل 

في  اأ�س�ا�سي  دور  المفاع�ل  لهذا  و�سيكون  الم�سروع،  هذا  في  الفعلي 

بن�اء وتاأهيل وتدريب اأجي�ال جديدة من الباحثين والعلماء والمهند�سين 

تحتاجها  م�سعة  نظائر  لإنتاج  المفاعل  هذا  �سي�ستخدم  حيث  النوويين 

والخدمات  وال�سناعية  والزراعية  وال�سحية  الطبية  القطاع�ات  مختلف 

النووية في الأردن.

دون  المنظومة  وه��ي  الجامعة  في  اآخ��ر  ن��ووي  مرفق  بناء  تم  كما 

الحرجة بالتعاون مع موؤ�س�سة الطاقة الذرية ال�سينية لتدريب طلبة ق�سم 

الهند�سة النووية في الجامعة.

النووي  للبرنامج  الت�سريعية  والبنية  الأردن��ي��ة  البيئة  قوانين   -

الأردني

الذرية  الطاقة  هيئة  – اأن  طوقان  اأج��اب  – كما  البيان  عن  وغني   

والأنظمة  القوانين  تطبيق  على  اأعمالها  جميع  في  تحر�س  الأردن��ي��ة 

الإ�سعاعي  العمل  تنظيم  لهيئة  التابعة  �سواء  المملكة  في  بها  المعمول 

والنووي اأو لوزارة البيئة، بالإ�سافة اإلى اأن العديد من ن�ساطات الهيئة 

تنفذ من خالل اللجان الفنية والمالية الم�سكلة من الموؤ�س�سات الأردنية 

ذات العالقة، ف�سمن خطة العمل الزمنية للم�سروع �سيتم اإعداد درا�سة 

تقييم الأثر البيئي )EIA( وتقرير ال�سالمة النووية)SAR( لم�سروع 

الدولية  الوكالة  ومعايير  اأ�س�س  وفق  وذل��ك  الأردن��ي��ة  النووية  المحطة 

الأ�سول  ح�سب  العالقة  ذات  الر�سمية  للجهات  ورفعه  الذرية  للطاقة 

الت�سريعية.

قبل  تكون  البيئي  الأث��ر  درا�سة  اإن  المعروف  اآخ��ر، فمن  من جانب 

ا�ستكمال  بعد  يبداأ  والذي  بعد،  يبداأ  لم  والذي  التعدين  بم�سروع  البدء 

درا�سة الجدوى القت�سادية، وقد اأ�سارت اتفاقية التعدين بموجب ن�س 

الأردنية  )ال�سركة  التعدين  �سركة  تقيد  وجوب  على  منها   )23( المادة 

بالقانون  المحدودة(  الخا�سة  الم�ساهمة  اليورانيوم  لتعدين  الفرن�سية 

واأف�سل  البيئية  وال��ق��وان��ي��ن  الأردن����ي  ال��ق��ان��ون  وه��و  التطبيق  واج���ب 

الممار�سات ال�سناعية الدولية فيما يتعلق بالم�سائل البيئية. كما تلتزم 

�سركة التعدين بتقديم الخطة البيئية للحكومة الأردنية من اأجل اإحالتها 

اإلى وزارة البيئة قبل البدء باأعمال التطوير، كما تلتزم �سركة التعدين 

بالتقيد باأي �سرط قد تفر�سه وزارة البيئة في حينه من اأجل الموافقة 

على الخطة البيئية المقدمة من �سركة التعدين. 

دءوب  عمل  نتاج  هي  بل  اللحظة  وليدة  تكن  لم  التعدين  اتفاقية  اأن 

مفاو�سات  في  الدخول  على  عملت  وقانونيًا  فنيًا  متخ�س�سة  لكوادر 

يخدم  بما  لالتفاقية  الحالية  ال�سيغة  اإل��ى  التو�سل  اأج��ل  من  م�سنية 

الم�سلحة الوطنية وم�سلحة المواطن.

الطاقة  قانون  بموجب  الأردن��ي��ة  ال��ذري��ة  الطاقة  هيئة  اأن�سئت  لقد 

القانون  ه��ذا  بين  حيث  وتعديالته،   2007 ل�سنة   )42( رق��م  النووية 

�سمن  تعمل  فهي  و�سالحياتها،  وم�سوؤولياتها  ومهام  الهيئة،  اأه��داف 

مع  الأخ��رى  الحكومية  الجهات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  قانوني  غطاء 

الأخذ اأي�سًا بعين العتبار لمتطلبات موؤ�س�سات المجتمع المدني.

كما اأن الهيئة تراعي في اأعمالها القوانين والأنظمة المعمول بها في 

المملكة �سواء التابعة لهيئة تنظيم العمل الإ�سعاعي والنووي اأو لوزارة 

البيئة، بالإ�سافة اإلى اأن العديد من ن�ساطات الهيئة تنفذ من خالل اللجان 

الفنية والمالية الم�سكلة من الموؤ�س�سات الأردنية ذات العالقة.

واأكد طوقان ان الم�ساريع التي تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذها �ستكون 

مراقبة من الجهات الحكومية المعنية، كوزارة البيئة وهيئة تنظيم العمل 

الإ�سعاعي والنووي والموؤ�س�سات الأخرى ذات العالقة، و�ستقوم الهيئة 

وفي الوقت المنا�سب بتقديم تقارير الأثر البيئي وتقارير ال�سالمة العامة 

والتقرير  لدرا�ستها  الموؤ�س�سات  هذه  اإل��ى  الهيئة  م�ساريع  بخ�سو�س 

ب�ساأنها.

وبخا�سة  الهيئة  م�ساريع  ف��اإن  اأخ��رى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذه 

محطة الطاقة النووية الأردنية �ستخ�سع لمعايير الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، باعتبارها محايدة بالإ�سافة اإلى معايير الجودة وال�سالمة التي 

�ستوفرها ال�سركات الأجنبية التي �ستقوم بتنفيذ الم�سروع.

القبول المجتمعي للطاقة النووية

هذا عن القوانين في البيئة الردنية ، اأما عن قبول المجتمع لفكرة 

الطاقة النووية فاأجاب طوقان باأنه لن يتم الم�سي قدمًا باختيار الموقع 

المنطقة  اأهل  وقبول  الر�سمية،  الجهات  وموافقة  قبول  بعد  اإل  الجديد 

منطقتهم،  وعلى  الوطن  على  ال�سناعية  المن�ساأة  هذه  بفوائد  وقناعتهم 

وبهذا الخ�سو�س قامت الهيئة باإعداد الورقة البي�ساء باللغتين العربية 

النووي  بالبرنامج  والتعريف  المجتمعية  التوعية  لزيادة  والنجليزية 

الأردني وفوائده الكبيرة والبعيدة المدى.

هو  الأردن  في  اإن�ساوؤه  �سيتم  الذي  المفاعل  نوع  اأن  علمنا  اإذا  هذا 

من نوع مفاعالت الجيل الثالث وهو الأكثر اأمانًاً حيث يبلغ ن�سف قطر 

منطقة العزل )500( متر ، ولن يتم اإقامته بجانب التجمعات ال�سكانية 

الكثيفة، واأن ال�سركة التي �ستقوم ببناء المحطة النووية �ستتابع عمليات 

المحطة مع ما يتطلب  اإلى موقع  العقبة  الثقيلة من ميناء  المعدات  نقل 

ذلك من اإن�ساء وتاأهيل الطرق الكافية، وهذه فائدة عظمى اأخرى للوطن 

المحطة  هذه  لخدمة  للمملكة  التحتية  البنى  واإن�ساء  تو�سيع  حيث  من 

وعلى مدى عمرها الت�سغيلي الذي �سي�سل اإلى )60( عامًا.

اإعداد  ف�سيتم  للم�سروع  الزمنية  العمل  خطة  ووفق  اآخر  جانب  من 

 )SAR(النووية ال�سالمة  وتقرير   )EIA( البيئي  الأثر  تقييم  درا�سة 

الوكالة  ومعايير  اأ�س�س  وفق  وذلك  الأردنية  النووية  المحطة  لم�سروع 

ح�سب  العالقة  ذات  الر�سمية  للجهات  ورفعه  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية 

الأ�سول الت�سريعية.

المعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  اأن  طوقان  اأكد  حديثه  نهاية  وفي 

الإ�ستراتيجية  بتنفيذ  الأول��ى  بالدرجة  المعنية  الموؤ�س�سة  باعتبارها 

اإلى بدائل الطاقة المتاحة في الأردن نظرة واحدة، وهي  للطاقة تنظر 

ترحب بكل جهد وطني وترحب باأي م�ستثمر في م�سادر الطاقة المتاحة 

في الأردن �سواًء الطاقة المتجددة اأو ا�ستغالل ال�سخر الزيتي اأو الطاقة 

النووية، اآخذين بعين العتبار العوامل القت�سادية والبيئية والمالية.

الثنني 8 اآب 2011

وفكرية  نقا�شية  مقاربات  ط��رح  ال�شاعة  ق�شايا  عرب  للدرا�شات  ال��راأي  مركز  يحاول 

ومتابعات مبا�شرة وم�شتمرة حول اهم امللفات ذات الولوية على م�شتوى املجتمع والدولة

قضايا الساعة


