
 

 القتصاد المصري؟اآثاره على  ة الضبعة النووية: ماهيمحطمشروع خبراء: 
   5102فبراير  52القاهرة في 

النووية في ديسمبر الماضي، دخلت مصر أخيرا مرحلة جديدة  محطة الضبعةإقامة عقود على توقيع البعد 
الذي - يتعلق بمشروع الضبعةالتكهنات منتشرة بالفعل فيما  تحقيق حلمها النووي الذي طال انتظاره. إن  ل

مصر وشعبها من الناحية العملية. وأيا كانت بالنسبة له يعني ماو  –القرن صفقة عن استحقاق أطلق عليه 
أن   الإالنظر عن األهمية التاريخية والرمزية للمشروع،  وبغض، بها لهذا المشروعالطريقة التي تنظر 

مصر من مشروع إنتاج  ستعود علىالفوائد الملموسة التي  فما هيكبيرة ال يمكن اغفالها.  للمشروع فوائد
 الطاقة النووية؟

 
 الكهرباء التي سيتم توليدها من محطة الضبعة للطاقة النووية، والتيالميزة األولى واألكثر وضوحًا هي 

هرباء مصر. إّن الطلب على الكفي  الكهربائية على الطاقة المتزايد تلبية الطلب ستعمل بصورة ملحوظة على
كبير  -يسري أبو شادي /دكتوراليقول  .0101منذ عام  %01 يفوق  بمعدل سنوياً  نمواً في مصر يشهد  

"من المفترض أن يسهم توليد الطاقة من هذه الوحدات األربع الوكالة الدولية للطاقة الذرية األسبق:  مفتشي
من إجمالي  %01أكثر من د في توليمحطة الضبعة النووية( عند اكتمالها ب)  VVER-1200من طراز 

 00.01التي تبلغ حاليا و لمصر زيادة صادراتها من الطاقة،  يتيحوهو ما س قدرات توليد الطاقة في مصر.
  مرة من المتوسط األوروبي. 01للفرد الواحد، أي أقل ب  كيلو وات

 
 ود الهيدروكربونيالوقكما سلط الدكتور أبو شادي الضوء على التأثير الضار العتماد مصر الحالي على 

على  حاليًا(، خاصة بما له من آثار ضارة توليد الطاقة في مصرقدرات من إجمالي  %01شكل ي الذي)
حرق الوقود األحفوري الذي يتم حاليًا )الغاز الطبيعي والبنزين والفحم(  إنّ " وبيئتها. ويضيف:اقتصاد البالد 

على  ، وهو ما ينعكس بالسلبلبتروكيماوياتا صر من م لمصادر اكبير  اوفقدان بيئيا ملحوظاً يسبب تلوثا 
 الدولة". ايرادات

 
على األرجح  ستؤديمحطة الضبعة النووية التي يتم إنتاجها من وبالنسبة للمستهلكين المصريين، فإن الطاقة 

 هيئة المواد رئيس-سلمانعبد العاطي  /يقول الدكتور ،وفي هذا الصدد الكهرباء.تسعير فة يعر تنففاض ال
تعتبر الطاقة النووية  توليد الطاقة،للبدائل المفتلفة ل:" إذا نظرنا إلى متوسط األسعار العالمية األسبق النووية

في  للطاقة النووية يبلغ / ساعة الكيلو واتأرخص مصدر للطاقة مقارنة بغيرها من التقنيات. فإن سعر 
والغاز، تصل إلى  البترولجها عن طريق سنتا، في حين أن أسعار الكهرباء التي تم انتا 2.0 المتوسط

 "ساعة. كيلو وات/سنت /  00.0-02.1



 

مزيج الطاقة في مصر يعد ل"إن إضافة الطاقة النووية سلمان:  /ليس ذلك فحسب، ولكن، كما يشير الدكتور
مثال ال لمزايا األخرى للطاقة النووية، بما في ذلك على سبيل الل، باإلضافة لمصادر الطاقة نوعا من التنويع

 من النفايات. أقل مستوى االقتصادية و  والمزايااالستدامة  ،الحصر
 

أبو شادي على ذلك قائاًل: "إن الطاقة النووية، جنبا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة،  /ويؤكد الدكتور
، الرئيسية مزاياها، بينما يعد استقرار الطاقة النووية من أهم كربونية تلوث أو انبعاثات دون تنتج طاقة نظيفة 

. مع استراحة قصيرة للتزود بالوقود"طوال العام و  لياًل ونهارًا على مدار الساعةإلنتاج المستمر خاصة مع ا
تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة مرتفعة جدا مقارنة بالطاقة النووية، في  أنّ  في الوقت نفسه، يؤكد الدكتور سلمان

 .                       ال تزال محدودة" القدرات اإلنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة حين أن 
 

"إذا كانت مصر  النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية المصرية:  -علي عبدالنبي/لدكتورويضيف ا
السنوات ل خال الطاقة المتجددةمصادر من الكهرباء من  %01ستحقق هدفها الوطني المتمثل في توليد 

 ". واماناً األكثر واقعية للبيئة و  صديقالالقليلة المقبلة، فإن الطاقة النووية هي الفيار 
 

قمة الجليد الثلجي إذا كنا نتحدث عن باقي مزايا الطاقة النووية على  ومع ذلك، فإن توليد الطاقة هو فقط
سيكون له لذا اقة النووية في مصر، . ونظرا لحجم وتعقيد مشروع الضبعة كأول محطة للطاالقتصاد المصري 

 على تطوير الصناعات األخرى الالزمة إلنشاء ودعم البنية التحتية النووية. كبيرتأثير 
 

إن بناء محطة الضبعة للطاقة النووية سيساهم في تطوير النبي: "علي عبد  /يقول الدكتوروفي هذا اإلطار، 
. يث تزداد حصة التصنيع المحلية وفقا لفطة واضحة، حاألجلالصناعة المصرية من خالل برنامج طويل 

نسبة بالفعل وهي ، %01الشركات المصرية في بناء محطة الضبعة حواليالبداية ستكون نسبة مشاركة في ف
 الشركاتكتسب تحيث ، في محطة الضبعة النوويةكل وحدة الحقة اقامة مع تلك النسبة ، وسوف تزداد جيدة

 المحطة.ومتطلبات  حتياجاتا لتناسب اإلنتاجية هامرافقوتقوم بتهيئة المزيد من الفبرة  المحلية
 

واألهم من ذلك أن مشروع محطة الضبعة النووية سيكون له تأثير كبير على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي 
المحليين، بل أيضا من خالل تحفيز النمو في  المقاولينليس فقط من خالل زيادة إيرادات  ،في مصر

ات ذات الصلة مثل مواد البناء والمعدات واآلالت والمرافق والفدمات األخرى. وعالوة على ذلك، الصناع
والسلع لفدمات اقطاع التوريد في  عقودزيادة لمشروع في زيادة القوة الشرائية للسكان، وبالتالي سيسهم ا

 االستهالكية.
 



 

عني زيادة ي في مصرالناشئة عة النووية الف الكوادر المؤهلة لتشغيل المحطة وخدمة الصناآلإن الحاجة 
تحسن لاالستثمار في تعليم وتدريب المتفصصين في العلوم النووية والمجاالت ذات الصلة مما سيؤدي بدوره 

ث و شامل في المعايير التعليمية وفرص العمل المتاحة للمصريين في مجاالت متعددة بما في ذلك البح
 ولوجيا المعلومات وغيرها الكثير.والتطوير، والهندسة، والبناء، وتكن

 
كما سيستفيد جميع المصريين من عائدات الضرائب من مشروع الضبعة خالل مرحلة البناء، على المستويين 

لالقتصاد المحلي تتمثل في أن محطة الطاقة النووية ستصبح  حجم وأهمية المشروع القومي واإلقليمي. إنّ 
 .المصريين طقة، مما سيحسن من جودة حياةواحدة من أكبر دافعي الضرائب في المن

 
مليار دوالر  211حوالي قدر بت   محطة الضبعة النوويةأن ايرادات  يقول الدكتور/أبو شادي وبصفة عامة،

إال أنه ال يجب أن تقتصر مزايا المحطة النووية على مجرد تحقيق مكاسب مالية، . على مدار عمره اإلنتاجي
 ج هائلة على النمو االقتصادي في مصر خالل المستقبل المنظور. حيث سيكون لهذه المحطة نتائ
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