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  نقابة المهندسين األردنييننقابة المهندسين األردنيين

  للطاقة للطاقة األول األول المؤتمر األردني الدولي المؤتمر األردني الدولي 

    في األردنفي األردن  الطاقة النوويةالطاقة النوويةبعنوان: بعنوان: ورقة ورقة 

  المحددات(المحددات(  --التطلعاتالتطلعات  --) الواقع) الواقع

  الدكتور علي المرالدكتور علي المر) ) 
1

))  

  ..زيتيزيتي، الصخر ال، الصخر الالطاقة الشمسية، طاقة الرياحالطاقة الشمسية، طاقة الرياحالطاقة النووية، سلة مصادر الطاقة، الطاقة النووية، سلة مصادر الطاقة، مفاتح الدراسة: األردن، الطاقة، مفاتح الدراسة: األردن، الطاقة، 

________  

بدور كبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الكثير من الدول؛ وال يزال حظ الدول العربية منها متواضعاً. لقد بدور كبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الكثير من الدول؛ وال يزال حظ الدول العربية منها متواضعاً. لقد الطاقة النووية الطاقة النووية الخالصة: أسهمت الخالصة: أسهمت 

وظل وظل العمل العمل هذا هذا رأس رأس وولالزمة لها؛ لالزمة لها؛ وإنشاء البنية التحتية والهيكلية المؤسسية اوإنشاء البنية التحتية والهيكلية المؤسسية اعلى إدخال الطاقة النووية إلى األردن، على إدخال الطاقة النووية إلى األردن، م م   08910891عمل المحاضر منذ عام عمل المحاضر منذ عام 

  . . مم  81198119حتى عام حتى عام يواكبه يواكبه 

وخصائص وخصائص التي مرت بها الطاقة النووية في األردن؛ التي مرت بها الطاقة النووية في األردن؛   : نبذة عن الطاقة النووية في العالم من حيث أهميتها ومجاالتها؛ وتتناول المراحل: نبذة عن الطاقة النووية في العالم من حيث أهميتها ومجاالتها؛ وتتناول المراحلتعرض هذه الورقةتعرض هذه الورقة

بإدخال  تقانات الطاقة النووية إلى األردن، وإنشاء مشاريع البنية بإدخال  تقانات الطاقة النووية إلى األردن، وإنشاء مشاريع البنية   لقد تكللت:لقد تكللت:ووم، م، 08810881  --08910891المرحلة األولى من عام المرحلة األولى من عام   وهي:وهي:؛ ؛ كل مرحلة وأهم نتائجهاكل مرحلة وأهم نتائجها

قطاعات التنمية المختلفة: الطب والصناعة والزراعة قطاعات التنمية المختلفة: الطب والصناعة والزراعة المعنية بالمعنية ب  جميع المؤسساتجميع المؤسسات  التطبيقات النووية ذات التأثير المباشر والسريع علىالتطبيقات النووية ذات التأثير المباشر والسريع علىتعميم تعميم وو  ،،التحتيةالتحتية

  على المشاريع الخدمية بهدفعلى المشاريع الخدمية بهدف  : حيث تم التركيز فيها: حيث تم التركيز فيهامم81198119  --08810881مرحلة الثانية من عام مرحلة الثانية من عام الالوو.. الخ؛ .. الخ؛ والمياه والمعادن والطاقة وعلوم األرض والبيئةوالمياه والمعادن والطاقة وعلوم األرض والبيئة

  --مم81198119من من   بعض الدخل المحدود لهيئة الطاقة النووية نفسها، وتقلص االهتمام بالمشاريع المتعلقة بالتطبيقات والبنى التحتية؛ والمرحلة الثالثةبعض الدخل المحدود لهيئة الطاقة النووية نفسها، وتقلص االهتمام بالمشاريع المتعلقة بالتطبيقات والبنى التحتية؛ والمرحلة الثالثة  توفيرتوفير

ميجا واط لكل محطة، ميجا واط لكل محطة،   01110111بقدرة بقدرة   محطات نووية،محطات نووية،  44يتضمن بناء يتضمن بناء كبير، كبير، ) افتراضي( ) افتراضي( برنامج نووي أردني برنامج نووي أردني وجود وجود ن عن ن عن تم اإلعالتم اإلعالوفيها وفيها حتى اآلن، حتى اآلن، 

لى بلد مصدر لى بلد مصدر وتحويل األردن إوتحويل األردن إ  ؛؛من مياه الشربمن مياه الشرب  النقصالنقصسد سد تحلية المياه لتحلية المياه لوو  لشبكة الكهرباء في األردن؛لشبكة الكهرباء في األردن؛  % من االستطاعة التوليدية% من االستطاعة التوليدية0101توليد توليد بهدف: بهدف: 

والمحددات التي تواجهه والتي سوف تحول والمحددات التي تواجهه والتي سوف تحول   ،،هذا المشروعهذا المشروع  ::لقد خصصت فقرة من هذه الورقة لمناقشةلقد خصصت فقرة من هذه الورقة لمناقشةوو  ..مم81018101بحلول عام بحلول عام لها لها مستورد مستورد   للطاقة، بدالً منللطاقة، بدالً من

وبيان موقع الطاقة وبيان موقع الطاقة مصادر الطاقة األولية، مصادر الطاقة األولية، من من سلة سلة يتضمن يتضمن بديل بديل مشروع وطني مشروع وطني لل  المالئمةالمالئمة  عناصرعناصرتحديد التحديد ال  في خطوط عريضة( في خطوط عريضة( تم )وتم )ووأخيراً وأخيراً ؛ ؛ دون تنفيذهدون تنفيذه

ستبعد، في المدى المنظور، بسبب نقص ستبعد، في المدى المنظور، بسبب نقص يجب أن تيجب أن تالطاقة النووية الطاقة النووية   ؛ ووفق هذه الورقة فإن محطات؛ ووفق هذه الورقة فإن محطاتالمناسبة لحالة األردنالمناسبة لحالة األردن  وبدائل هذه الخياروبدائل هذه الخيار  ،،فيهافيهاالنووية النووية 

الكبيرة الكبيرة م و( في الوقت المناسب بدالً من خيار المحطة م و( في الوقت المناسب بدالً من خيار المحطة   011011  --811811اإلمكانيات المادية والفنية في الوقت الراهن؛ وأن يبدأ بمحطة نووية صغيرة الحجم ) اإلمكانيات المادية والفنية في الوقت الراهن؛ وأن يبدأ بمحطة نووية صغيرة الحجم ) 

    ..المطروح حالياً المطروح حالياً 

  مقدمةمقدمة  ..11

تكون من أجسام أصغر وهي جسم مركب: يأصغر جسم في المادة يحمل خصائص المادة؛  : بأنهاالذرةتعرف 

تعرف الطاقة و .ت حول النواةمنها: بروتونات ونيترونات تتجمع في نواة الذرة؛ وإلكترونات تدور في مدارا

 وهي تنبعث) البروتونات والنيترونات( بعضها ببعض. مكونات النواة  قوة الشد التي ترتبط بها النووية: بأنها

تنبعث من ات صغيرة جسيمطاقة حركية لأو  ؛مغناطيسية -أمواج كهر: من النواة في ظروف معينة على شكل

 ) التي تتكون من بروتونين ونيترونين مرتبطين أو أشعة ألفة ؛نيتروناتالوتونات وبراللكترونات والنواة: كاإل

نواة ذرة  تمتصكما يحصل عندما  (ذرات نوى نووية ) وهي عبارة عنشظايا  وأ...  معاً بقوة خارقة(

أو شظيتين تشكالن نواتين لعنصرين صغيرين أو  أينفتنشطر إلى جز نيتروناً ) من الخارج(اليورانيوم 

 .متوسطي الكتلة

كثير من مناحي المفيد وبعضها ضار( في إحداث تغيرات في المادة ) بعضها في  الطاقةهذه لقد استخدمت و

 ،الطب والصيدلة والصناعة والزراعة ودراسات المياه، وعلوم األرض، ودراسات البيئةك :السلمية الحياة

كالقنابل والرؤوس النووية، وقنابل النيترون، والقنابل  الصناعات العسكرية:وفي ؛ وفي البحث العلمي ..الخ

تمتاز به من خصائص ال تتوفر في  لما تطورأهم مقاييس الواحدة من لنووية: واليوم تعد الطاقة ا. القذرة
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وسرعة مجاالت استخدامها؛ تطبيقاتها أو كثرة مثل:  ومن هذه الخصائص؛ ؛تقليديةال وسائلاليرها من غ

يون، زء في الملجمدى القياس: )  دقة النتائجو؛ بها ) أيام وأسابيع بدالً من شهور وحتى سنين( العمل انجاز

 ؛) مئات مليارات الدنانير قيمة مضافة في كل عام، في أنحاء العالم( جزالة المردود؛ و(وجزء في البليون

باستثناء المفاعالت ومحطات الطاقة النووية  مئات ألوف الدنانير( ) من عشرات إلى الالزمة  قلة الكلفو

؛ ومعايير عالية جداً من الخبرة والمهارات ر(الدناني مليارات -)مئات  التي تتطلب: كلفاً رأس مالية مرتفعة

 بسبب خطورتها، وبخاصة في حالة الحوادث النووية. 

التي مر بها العمل ثالث ؛ والمراحل الهذه المحاضرة بعد المقدمة: نبذة عن الطاقة النووية في العالم تتضمن

حددات التي تعترض تنفيذ مشروع ملل مناقشة؛ و0891منذ بدايته عام في مجال الطاقة النووية في األردن، 

لما يجب أن يكون  اً تصور؛ و8111الثة التي بدأت عام الطاقة النووية في األردن الذي أعلن في المرحلة الث

 في بلد صغير محدود اإلمكانيات كاألردن..  عليه المشروع النووي ) أو الخيار النووي(

  ممالطاقة النووية في العالالطاقة النووية في العال  ..22

دأ في العقد األخير من القرن التاسع عشر إال أن عصر الطاقة النووية لم يبدأ عملياً رغم أن استخدام اإلشعاع ب

 -0808 . كان ذلك في الحرب العالمية الثانيةع من القرن العشرينفي العقد الراب :بعد قرن ونصف القرنإال 

 ألولى في مجال الصناعات العسكريةلقد كانت البدايات او ؛0841
2
، النووي السالح لقد ولد استخدامو  .

لم ينقض القرن العشرين حتى المتالك هذا السالح؛ و دولالوالنتائج التي أسفر عنها: حمى منافسة شديدة بين 

 ،الواليات المتحدة: دول؛ هي 1ح نووي في لسال راختبا 8011المتحدة إجراء ما يقرب من سجلت األمم 

والباكستان؛ وانضمت إليها كوريا أخيراً ) في عام  ،داالتحاد السوفيتي، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والهن

(. واليوم تضم الترسانات النووية في العالم آالف القنابل والرؤوس النووية التي تكفي لتدمير العالم 8119

 مرات عديدة. 

 ، الوحسب: بل لقد وجدت لها استخداماتعلى النواحي العسكرية قتصر استخدام الطاقة النووية لم يغير أن 

 ،الطبو ،الطاقة ية:قطاعات التنممختلف في جميع مجاالت الحياة، واألهمية،  نفسه من بالقدرو، حصر لها

عايير الحياة في الكثير في رفع م أسهمما  .وعلوم األرض .. ،والبيئة ،والبحث العلمي ،والصناعة ،والزراعة

. وإذا كان من الصعوبة بمكان ي كل عامف قيمة مضافة الدنانير ملياراتب دخالً اليوم تدر هي و من الدول؛

: فإن استخدامها في مجال توليد ، في جميع دول العالمالمجاالتالطاقة النووية في جميع  اتحصر استخدام

  نووية في حياة البشرية ومستقبلها:أهمية الطاقة ال لتوضيحؤشراً الطاقة، يعطي م

جيجا  018باستطاعة منشأة مقدارها ؛ 8118ة عام محط 408لقد بلغ عدد محطات القوى النووية في العالم 

 ساعة في كل عام -واط  تيرا مليار  8.2تولد كمية من الطاقة مقدارها ؛ واط
3

% من الطاقة 09أي ما يعادل  ؛

 الكهربائية المولدة في العالم في ذلك العام
4
دولة قدرتها  04شاء في محطة نووية تحت اإلن 21وهنالك  .

 0814ومنذ عام ؛ واط جيجا 20 التوليدية
5

المحطات  بلغت الكهرباء التي أنتجتها 8101حتى شهر أيلول  
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 -سنة 041014 ى المحطات النووية علالعالمية والخبرة التراكمية ؛ تريليون ك و س 21في العالم النووية 

 مفاعل
6

 . 

تى السلمية منها؛ رغم أن حظ العالم العربي ال يزال متواضعاً في مجال الطاقة النووية ح لهيؤسف ومما 

يرجع بعضها إلى خمسينات العاملة في هذا المجال، وجود العديد من الهيئات والمؤسسات في الدول العربية 

القرن الماضي، الذي بدأت فيه دول العالم إنشاء مؤسسات مختصة فيها. وفي مجال محطات القوى ليس 

 هنالك أي محطة في العالم العربي. 

  في األردن:في األردن:الطاقة الطاقة قطاع واقع   ..33

يعتبر األردن من الدول األكثر اعتماداً على الغير في سد حاجته من مصادر الطاقة األولية؛ حيث يستورد 

% من 08.1م؛ أي ما يعادل 8119مليار دينار عام  8.120% من هذه المصادر من الخارج؛ بكلفة بلغت 82

( فال ء مرتفعة جداً ) حتى على الصعيد العالميإجمالي الناتج المحلي. ومع أن نسبة السكان المزودين بالكهربا

كيل واط  0821المعدل العالمي بكثير، حيث بلغ في ذلك العام  دونالفرد من استهالك الطاقة نصيب  يزال

مصادر الطاقة األولية الجديدة كما لم تنجح خطط تنمية قطاع الطاقة إال في رفع مساهمة ساعة ) ك و س(. 

م. ما دعا إلى استصدار قانون للطاقة 8119ط من مجمل استهالك الطاقة في عام % فق8والمتجددة بمقدار 

 لتطوير هذا الجانب من مصادر الطاقة األولية المتجددة
7

 . 

زيادة االعتماد تستهدف  لطاقةستراتيجية لإم 8114عام والثروة المعدنية قد وضعت في وزارة الطاقة وكانت 

يزيد االعتماد على بحيث : م أعيد النظر في تلك الخطة8111عام ؛ وفي المحلية المؤملةعلى المصادر 

: هي م8181عام المستهدف خليط الطاقة نسب مكونات  ة والمتجددة؛ ووفق هذه الخطة فإنالمصادر الجديد

% من الطاقة المتجددة ) الشمس والرياح والكتلة 01% من الغاز الطبيعي؛ و88% من المشتقات النفطية؛ 41

 بعبارة أخرى% كهرباء مستوردة. 0% من الطاقة النووية؛ و2% من الصخر الزيتي؛ و04؛ و(الحيوية

التي % بما فيها الطاقة النووية 01قضت الخطة الجديدة رفع مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة بنسبة 

مليار  08 ولقد قدر أن حجم االستثمار في البنى التحتية الالزمة لهذه الخطة يصل إلى%. 2 خصص لها نسبة

دينار أردني 
8

. وألن هذه الخطة تتضمن مكوناً هاماً هو " الطاقة النووية " بأهميتها وحساسيتها المعروفة فال 

  بد من عرض سريع لتطور هذا الجانب منذ نشأته وحتى اآلن.

  الطاقة النووية في األردن:الطاقة النووية في األردن:  ..44

العامة مالمح ال؛ وفيما يلي مراحل 0 في ؛ ولقد مر0891عام  في مجال الطاقة النووية في األردنبدأ العمل 

 :كل واحدة من هذه المراحلالتي تميز 

  18811881  --18911891: من عام : من عام ) مرحلة التأسيس() مرحلة التأسيس(  مرحلة األولىمرحلة األولىالال  --44..11

م 0891 عام في وزارة الصناعة والتجارة، ت هذه المرحلةبدأ
9

 تطور؛ ولقد 0881عام  استمرت حتى؛ و

 ديد من الحقائق أهمها: يعد قياسياً في ضوء الع :زمنفي العمل فيها 
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في الوزارات ين المسئول وقناعات عرضة لكثير من التقلبات ما جعله ؛بدأ بقرار رسميلم ي أن العملأوالً: 

ما : 0891منذ مباشرة العمل عام  ولقد تعاقب على الوزارات التي تبعت لها الطاقة النووية؛ التي عنيت به

  ؛ماً وزيراً ووكيالً، أو أميناً عا 41يقرب من 

الت العربية التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكااالعتماد بشكل كلي على المساعدات ثانياً: 

إنشاء مختبرات الطاقة النووية والمقر عندما أقرت الحكومة ، 0882حتى عام  واإلسالمية المختصة

 . مليون دينار لهذه الغايةبلغت  ةة رأسماليأول ميزانية رسميحيث خصصت  النووية الدائم لهيئة الطاقة

البنية كامل التي شهدت إنشاء مدة هذه ال عدد الموظفين محدوداً جداً طيلةظل حيث  قلة األيدي العاملة؛ثالثاً: 

 ومكب النفايات في سواقة(؛  برات والمقر الدائم في شفا بدرانالمخت )وية ولنلطاقة االتحتية ل

من مجموع  أشخاص 2زد عدد المهندسين النوويين في المدة نفسها عن ندرة التخصصات، حيث لم يرابعاً: 

 .  0881 موظفاً عام 00

على خارطة الدول النووية في العالم؛ رغم كل هذه الصعوبات فلقد أسفرت هذه المرحلة عن وضع األردن و

الً على " على وأصبحت التجربة األردنية تدرس في المناسبات والمؤتمرات الدولية المتخصصة بحسبها مثا

 :  اإلدارة الفعالة في ظل اإلمكانيات المحدودة؛ وفي ما يلي أهم إنجازات هذه المرحلة

إلى مديرية و، م0891إلى قسم عام  م0891تطور البنية المؤسسية والوظيفية من شخص واحد عام أوالً: 

 م.8110وإلى هيئة مستقلة عام  م؛0898عام موظفاً  01تضم ما يزيد على 

لسنة  04رقم إصدار التشريعات الالزمة والتي شملت قانون الطاقة النووية والوقاية من اإلشعاع : ثانياً 

: تعليمات ترخيص العمل اإلشعاعي؛ وخطة الذي ضم مارسة العمل اإلشعاعيدستور مو؛ 0891

لحوادث في حالة ا ،وتعليمات إزالة التلوث اإلشعاعي ؛وية؛ وتعليمات نقل المواد المشعةالطوارئ النو

؛ واإلشارات التحذيرية للعمل اإلشعاعي؛ والمستويات المرجعية لتركيز العناصر النووية الصغيرة

 .. الخ..المشعة في المواد الغذائية

مسبقاً من الحكومة، على إدخال الطاقة النووية لجميع  معتمدةخطط وواضحة منهجية  وفق العملثالثاً: 

 : هذه الخطط ما يلي وأهم المؤسسات المعنية بقطاعات التنمية؛

  النشاطات وهي خطة عمل  تتضمن  ؛م 8111 – 0891للمدة من  ياألردن برنامج النوويالمشروع

فيها استثمار مصادر اليورانيوم بما  ؛في المدة المذكورة والمشاريع التي ستنفذها إدارة الطاقة النووية

 ليد الكهرباءواالستعداد لمرحلة استخدام الطاقة النووية لتو المحلية،
10
. 

  يع التي ستنفذ المشار؛ وتشمل م0888 -0899الخطة الخماسية األولى للطاقة النووية في األردن من

ومن هذه المشاريع مشروع المفاعل النووي األردني البحثي، ولقد تضمنت  ؛ي السنوات المذكورةف

من مشروع  مصدر النيترونات(إنشاء ت(، والثانية ) المختبراإنشاء : المرحلتين األولى ) هذه الخطة

بحثيالنووي المفاعل ال
11
. 
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  لثة من مشروع المرحلة الثا :وتشمل (:8111 -0880للمدة من )  للطاقة النوويةالخطة الثانية

لجامي الثانية من مشروع المشعع ااألولى ووالمرحلة  ؛المفاعل والخاليا الحارة(المفاعل النووي ) 

  .ألف كيوري( 011و 01)    التجاري

قطاعات رئيسة من قطاعات التنمية ) الطاقة، والمياه، والزراعة،  8في وطنياً مشروعاً نووياً  89 تنفيذرابعاً: 

مليون  80حوالي وبكلفة والوقاية من اإلشعاع(؛  والصناعة، والطب، والبيئة، واألمن، والبحث العلمي،

  ومن أهم هذه المشاريع:دينار؛ 

 ني الذي نفذ منها مرحلتان ) المختبرات ومصدر النيترونات(مشروع المفاعل النووي األرد - أ
12

  ؛

 0111111آالف كيوري، والتجاري بقدرة  01مشروع مرفقي المشعع الجامي ) التجريبي بقدرة  - ب

 كيوري(
13

 ؛ 

 إلنذار المبكر للحوادث النوويةمشروع الرصد اإلشعاعي وا - ت
14
. 

 مشروع استخالص اليورانيوم من الفوسفات - ث
15
. 

 كشاف اليورانيوممشروع است - ج
16
. 

ا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفذهفي مجاالت مختلفة:  ،إقليمياً وأقاليمياً مشروعاً نووياً  82متابعة خامساً: 

واالستفادة منها 
17
. 

شخص تدريباً  811ما يربو على  شخصاً على مستوى الماجستير والدكتوراه؛ وتدريب 80تأهيل سادساً: 

شخص ) طبيب، ومهندس،  0111 حواليت السلمية للطاقة النووية؛ والتطبيقامتخصصاً في مجاالت 

وترخيصهم الوقاية من اإلشعاع، دورات تدريبية قصيرة في مجال في ، وصيدلي، وفيزيائي.. وفني(

 . (في المستشفيات والعيادات والمصانع والشركات والجامعات... الخ) للعمل في المجال اإلشعاعي 

) أو  موقع عمل ) عيادة وشركة ومصنع ومخبر وجامعة( وإجازتها 8111 ا يقرب منم تأهيلسابعاً: 

 بما في ذلك مراجعة المخططات والتصاميم وإجراء الكشف ؛ لعمل اإلشعاعيممارسة ال ترخيصها(

 . الميداني والمراقبة والتفتيش ..

 دونماً في منطقة سواقة. 01النفايات المشعة على قطعة أرض مساحتها  استكمال مشروع مدفنثامناً: 

 للطاقة النووية في إنشاء مباني المختبرات والمقر الدائمالمباشرة و دونماً في شفا بدران؛ 081استمالك تاسعاً: 

 دونماً في شفا بدران 081مساحتها على قطعة أرض  متر مربع، 2111بمساحة أولية 
18
.  

شاء مؤسسة مستقلة للطاقة النووية في األردن ) هيئة ( على إنم 0888 أخذ الموافقات الرسمية ) عام عاشراً: 

باإلجراءات الدستورية الالزمة  لمباشرةاد قانونها ونظامها الداخلي وا(! وإعداألردنية الطاقة النووية

 إلقرارهما
19
 . 
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  21112111  --18811881: من عام : من عام ) المرحلة االنتقالية() المرحلة االنتقالية(  المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية  --44..22

 يةلطاقة النوومة على إنشاء هيئة الرسمية من الحكوبدأت هذه المرحلة بعد أخذ الموافقة ا
20

، وتضمين رسالة 

 ومن مالمح هذه المرحلة: ؛ م0882التكليف الملكية للحكومة لهذا المشروع عام 

  .م 8111رار قانون هيئة الطاقة النووية حتى عام تأخر إقأوالً: 

  بعة المشاريع من المرحلة السابقة.متااالقتصار على ثانياً: 

 تجميد مشروع المفاعل النووي األردني. الثاً: ث

 التركيز على األعمال المدرة للدخل مثل التدريب والترخيص والقياسات اإلشعاعية.رابعاً: 

أنشئتا )إلى جانب كانتا اللتين  دمج مهام اللجنة االستشارية للطاقة النووية وهيئة الوقاية من اإلشعاعخامساً: 

 0891لسنة  04موجب قانون الطاقة النووية رقم إدارة الطاقة النووية ( ب
21
 . 

( إحياء مشروع عن أعمال هيئة الطاقة النووية ومنفصل في جهد موازلكن و) ولقد شهدت هذه المرحلة 

 اليورانيوم في سلطة المصادر الطبيعية
22
. 

  حتى اآلنحتى اآلن  21112111) مرحلة التوسع(: من ) مرحلة التوسع(: من   المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة  --44..33

في البنية المؤسسية للطاقة  اً وكبيراً ) دراماتيكياً(مفاجئ اً تطور؛ ولقد شهدت م 8111بدأت هذه المرحلة عام 

 هم مالمحها: وفيما يلي أ) والمشاريع المفترضة( النووية 

 البنية المؤسسيةفي مجال أوالً: 

 إلغاء المؤسسات السابقة، وإنشاء بنية مؤسسة موسعة تضم العديد من المؤسسات والشركات كما يلي:

بمستوى  تضم أربع مفوضياتبحيث تسمية هيئة الطاقة النووية لتصبح هيئة الطاقة الذرية  ةإعاد .0

  .بير مفوضين برتبة وزيركوإدارة عامة؛ 

لألمان النووي ) بدالً من هيئة الوقاية من اإلشعاع التي أنشئت بموجب قانون مستقلة هيئة إنشاء  .8

  .(م0891لعام  04النووية األول رقم الطاقة 

بدالً من إدارة مشروع لتعنى بالتنقيب واستثمار اليورانيوم الشركة األردنية لمصادر الطاقة ) ء إنشا .0

 .(في سلطة المصادر رانيوماليو

  .!(لتعنى بالمحطات النووية شركة األنباط للطاقة )إنشاء  .4

 إنشاء الشركة األردنية الفرنسية لليورانيوم(.العمل أو الرغبة في )  .1

 النووية ) على مستوى البكالوريوس( في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية. إنشاء قسم للهندسة .2
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 في مجال المشاريع :ثانياً 

( على 8111 -0889عامي بين مشروع المفاعل النووي البحثي ) الذي كان مقرراً أن ينفذ إحالة  .0

 .مليون دوالر 001بمبلغ  شركة كورية

 211) خامة ثماني أكسيد اليورانيوم( بكلفة تصل إلى اإلعالن عن مشروع إلنتاج الكعكة الصفراء  .8

 مليون دوالر!

تولد م و( 0111× محطات 4) عدداً من المحطات النووية يضم ضخم نووي مشروع عن ن عالاإل .0

 . 8101% من الكهرباء في األردن بحلول عام 01

  (:(:21112111) بعد ) بعد   الفرضيات التي بني عليها مشروع التوسعالفرضيات التي بني عليها مشروع التوسع  ..55

، كما فهم من التصريحات التي فجائية في المشروع النووي األردني على عدة فرضياتلقد بنيت المستجدات ال

 نشرت في وسائل اإلعالم، وهي:

 .حاجة المملكة من مياه الشربالنقص في سد أوالً: 

 .اختيار العقبة موقعاً للمشروعثانياً: 

  .سد حاجة المملكة من الطاقة الكهربائيةثالثاً: 

  .(م 8101تحويل األردن إلى بلد مصدر للطاقة ) بحلول رابعاً: 

 .) فنياً واقتصادياً(مجد المشروع اعتبار خامساً: 

 .إنتاج الوقود النووي والنية في امتالك تقنية تخصيب اليورانيوم ) محلياً(سادساً: 

 .مليار دوالر كلفة مباشرة ( 01توفر التمويل ) سابعاً: 

والوصول إلى حالة  تنمية مصادر الطاقة األولية المحليةضمن الجهود الرامية ل اعتبار المشروع منثامناً: 

  .التنمية المستدامة

  ::((21112111محددات مشروع التوسع ) بعد محددات مشروع التوسع ) بعد   ..66

 :التي من شأنها ،عرضة للكثير من التغيرات وعوامل عدم التيقنالسابقة: نجد أنها الفرضيات  بالنظر إلى

بل وتلقي ظالً داكنة من الشك ؛ أرباب رأس المال  لالستثمار فيه وعدم تشجيع ؛إعاقة العمل في المشروع

 ضوء الحقائق التالية:على فرص تنفيذه؛ وذلك في 

، والصحة، والبيئة ،والمياه ،والصناعة ،الطاقة: قطاعات تشمل تحتية قوية طلب بنىيتأن المشروع أوالً: 

بالمستوى المالئم لهذا ؛ وأن إعداد هذه البنى .. الخوالمال.والتعليم، والتجارة، والعالقات الدولية،  ،واألمن

 02أكبر بكثير من األرقام المتوقعة )  : استثمارات كبيرةيتطلب( جداً  والخطيرالكبير جداً )المشروع 

م 8101، وهي عام للمشروعالمستهدفة  أطول بكثير من المدة زمناً تتطلب و ؛مليار دينار(
 23

 . 
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جموعة من مشاريع النووية الداعمة أو المكملة تسمى مشاريع الحوض النووي؛ أن المشروع يتطلب مثانياً: 

 ت بمليارات الدنانير؛ مثل: مصانع إنتاج اليورانيوم؛ ومجمعاتوالتي تتطلب هي األخرى استثمارا

 وهيئات الرقابة ومعالجتها ومطارح التخلص منها؛ النفايات المشعةمعمل تكرير ؛ والطازج تخزين الوقود

اسبة النووية؛ ومنظومات القياس اإلشعاعي واإلنذار؛ ومنظومات الرقابة البيئية والشخصية؛ والمح

الخ  ...وهيئات التصدي للحوادث؛ ومعاهد التدريب والتعليم المتخصص 
24
. 

الحمل )( سوف يتسبب في حالة من عدم االستقرار للشبكة الوطنية للكهرباء بهذا الحجم)  المشروع أنثالثاً: 

، العام المستهدف إلتمام م8101م و بحلول عام  1922وسيبلغ حوالي  واط ميجا 0011لياً حااألساس 

  (بناء المحطات النووية:
25
. 

ن كلفة توليد الطاقة أل: إلنشاء مشروع نووي ضخمعلى فرضية تصدير الطاقة  ال يمكن االعتماده أنرابعاً: 

وجود عدم ولن كلفة توليدها في األردن؛ ( مراتبحوالي عشر مبكثير) ربما في دول الجوار العربية أقل 

ضمان وجود وعدم  مستكفية بذاتها ) أو حتى مصدرة(؛ ضمان أن ال تتحول الدول المستوردة إلى دول

استيراد الكهرباء من األردن، بسبب التقلبات السياسية والعالقات بالتزام الدول المستوردة باالستمرار في 

  ة.ة المتغيرة في المنطقالدولي

: ال تتفق مع الخبرات الدولية في هذا المجال اه الشربسد النقص في ميأن فرضية استخدام المشروع لخامساً: 

الوحيدة وهي )المحطة الروسية  ولقد توقفت ؛بسبب عدم ثبوت جدوى المحطات النووية في تحلية المياه

وكوريا والصين ال تزال  ؛ وهنالك محاوالت في اليابانم 80/00/8110في  عن العملفي العالم( 

 .تجريبية وعلى نطاق صغير

واألمان الوطني مع مبادئ األمن  اً إلنشاء المحطات النووية ال يتوافقأن اعتبار العقبة مكاناً مناسبسادساً: 

ومنطقة تركيز إشعاعي  ة منطقة فوالق ونشاط زلزالي كبير؛النووي والوقاية من اإلشعاع، لكون العقب

ذري )في حال بناء المحطات الغبار الوتركيز  بسبب التضاريس والرياح السائدة؛ لية(في الظروف الحا)

: سبق اجتماعية -واقتصادية، واقتصادية ،وسكانية ،جغرافيةسياسية و :وألسباببجوارها(؛ فيها أو 

 م وأرسلت إلى الجهات المعنية لرفض هذه الخيار8119التفصيل فيها في دراسة أعدها المحاضر عام 
26
. 

يتنافى مع مبادئ العمل النووي فقط باالعتماد على الكلف المباشرة اقتصادياً أن اعتبار المشروع مجٍد سابعاً: 

باهظة جداً: استثمارات حيث تتطلب هذه المحطات  !بخاصة لمحطات النوويةحالة امع  ال يتفقبعامة؛ و

، ومشاريع الحوض النووي التحتيةالبنية  لمشاريع
27

الكلف ضمن  خلدانير: كثير منها ال يالدن مليارات: ب

وبسبب كلف الوقاية للبيئة واإلنسان التي تتطلب استعدادات كثيرة ومكلفة ! في حسابات الجدوى المباشرة

 وممتدة في الزمن!

أن للطاقة النووية تبعات خطيرة بعيدة المدى ) تمتد آالف السنين( على البيئة بسبب: تخزين النفايات ثامناً: 

وأثر التسرب اإلشعاعي في ظروف التشغيل االعتيادية، وفي حالة الحوادث التي قد تكون المشعة؛ 

محطة فوكوشيما النووية و؛ 0892، عام ةالسوفييتيالنووية تشرنوبيل محطة في  :مدمرة؛ كما حصل

 في شهر آذار الماضي. ،يةاليابان
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مستورد قضية شائكة جداً ألسباب كثيرة و الاالعتماد على رأس المال الخاص أتنفيذ المشروع بإن تاسعاً: 

  منها:

  ؛8101صيله في المدة المستهدفة قبل تحفي  ، وعدم التيقنمليار دينار 02-01كبر المبلغ المطلوب 

  وصعوبة توفير ضمانات لتغطيته. كلفة رأس المال؛ كبر 

  يرة التي ترافق بسبب الظروف المالية واالقتصادية وعوامل عدم التيقن الكث تشجع المستثمرينعدم

 .هذه المشاريع

 أو خطرة حكوميين( بمعالجة أي خطر أو ظروف صعبة إلزام المستثمرين والشركاء ) غير ال صعوبة

  (.المستهلك أو في المستقبل ) بسبب تخزين الوقودأثناء التشغيل؛  قد تنشأ بسبب: الحوادث

 شتى أنحاء العالم لهم مصالح  ! بمعنى أن إدخال شركات وأفراد منخطورة تفويض الطاقة النووية

؛ وربما األمن الوطني سيؤثر على أمان المشروع ، ومتغيرين باستمرار بسبب دواعي السوق:متباينة

إن قيام شخص ما يعمل لصالح جهات معادية بإدارة مقبض مضخة لمياه التبريد، حركة بسيطة غير 

في األلف، أو حتى  0في المئة، أو  0سبة: قابلة للرصد أو المراقبة، وخفض كمية تدفق مياه التبريد بن

للبيئة واإلنسان واالقتصاد الوطني ألجيال قادمة  أقل بكثير، سيؤدي إلى وضع كارثي وحادث مدمر

 . كثيرة يصعب التكهن بها مسبقاً 

 إن توليد كمية كبيرة من الكهرباء باستخدام محطات الطاقة النووي سيؤدي ) في ضوء ما سبق( إلىعاشراً: 

 هذا الفائض بدالً اً يتركز على كيفية التصرف بيجعل االهتمام دائمفر فائض غير مستغل من الطاقة، ما تو

لثالثة التي تحكم المبدأ األول من المبادئ الدولية ا ال يتفق مع من تطوير مصادر طاقة بديلة: األمر الذي

رجحت فوائده على أضراره، وأن  إال إذا اإلشعاعي أو النوويعدم اللجوء للخيار النووي وهو "  العمل

 ".ال يكون له بديل أفضل

وهكذا تتضافر جميع العوامل السابقة لتعطي نتيجة حاسمة أن برنامجاً نووياً بالحجم المعلن ليس فقط: يشكل 

للقلق مصدراً دائماً حمل بالنسبة لبلد بحجم األردن وإمكانياته المحدودة، وإنما سيشكل تعبئاً غير قابل لل

قصد منه! إنها، والحالة هذه: حالة غير قابلة للتحقق بل يجب أن يعلى غير ما الستنزاف الموارد ر، ووالخط

ة األردنية، وأكثر أكثر تعبيراً عن الحال :ال تحصل ابتداًء! ما يتطلب النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى

 ؛ كما سيتضح من الفقرات الالحقة.ة، وأكثر فهماً للظروف المحيطة بمثل هذه التقانتلبية لحاجاته الوطنية

  بدائل مصادر الطاقة األولية ) الحالة األردنية(:بدائل مصادر الطاقة األولية ) الحالة األردنية(:  ..11

، تشمل:  ضمن سلة من مصادر الطاقة األوليةالنووي  الخيارتقودنا المناقشة والنتيجة السابقة إلى اعتبار 

والصخر الزيتي  ،وطاقة الرياح ،والطاقة الشمسية ،والغاز ،النفط
28

 ةوالمحطات النووي، 
29
.  

مليار طن؛  41وبالنظر إلى حالة األردن نجد أنه يمتلك احتياطياً مثبتاً ضخماً من الصخر الزيتي يقدر بحوالي 

مليار برميل نفط قابلة لالستخالص. وهو يمتاز بسهولة تنقيبه  01%؛ أي 01يقدر محتواه من النفط بحوالي 

 واستخالصه.
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ة تناسب األردن أكثر، تتطلب كميات كبير ينظر إليها أنها تيإن المشكلة أن تقنية االستخالص الموضعي، ال

من المياه، لكي تحقن تحت األرض في المناجم، وهي غير متوفرة ربما بالقدر الكافي، ما يتطلب استخدام 

بدائل مياه جديدة مثل: مياه التنقية ويمكن التفكير في جر المياه من خليج العقبة، وقد يفيد في هذه الحالة 

، حتى بجرها من ام المياه من مشروع قناة البحرين. وفي نظرنا أن االستثمار في مجال توفير المياهاستخد

أفضل من االستثمار في مشروع نووي عمالق  دول مجاورة كالعراق، ضمن شراكة من نوع ما: ربما يكون

 المخاطر؛ نطوي على الكثير من المحاذير وي

ت شاسعة من األراضي المعرضة لإلشعاع الشمسي والرياح؛ ما من ناحية أخرى تتوفر لدى األردن مساحا

يكفي لتوليد كميات كبيرة من الطاقة النظيفة، ويعد االستثمار في البحث العلمي وإنتاج الخاليا والمرايا 

الشمسية والمراوح، والنظم الالزمة لتخزين الطاقة المولدة منها من أكبر الضرورات بالنسبة لمستقبل الطاقة 

 ذا البلد. في ه

وليس منافساً لها أو ملغياً  المحلية، النووي بحسبه أحد رافد مصادر الطاقة األوليةمشروع وهكذا يلزم النظر لل

المستقبلية، بما يضمن و الحالية الحقيقية في ضوء الحاجات ،هذا الخيار: بالقدر المناسباعتبار ولها؛ 

خيار، يجب أن يظل ضمن المحلية؛ وفي تصورنا أن هذا ال ثروات اليورانيوممن ة، واناالستفادة من هذه التق

المؤشرات التالية ) والتي تشكل اإلطار العام للسياسة التي ظلت متبعة في المرحلة األولى من مراحل العمل 

   : في الطاقة النووية في األردن( وهي 

عة والزراعة ودراسات المياه التركيز في الجانب النووي على التطبيقات الناعمة في الطب والصناأوالً: 

 وعلوم األرض والبحث العلمي والبيئة .. الخ.

المتاحة أو  ، من المصادرمصادر الطاقة األوليةلسلة  على تطويرالعمل وفي جانب القدرة النووية: ثانياً: 

شرات يها الخيار النووي: وضمن المؤوالتي تشمل المصادر المذكورة في سياق هذه الفقرة بما ف :الواعدة

 :مرتبة حسب أهميتها التالية والضوابط

خيار ال محطة نووية في المدى المنظور؛ مع االستمرار في بناء الخبرات واإلمكانيات في مجال  . أ

 .رة الوقود النووي ) وهو الخيار المناسب أكثر لحالة األردن(تخطيط برامج الطاقة ودو

هدف امتالك ناصية العلم والسيطرة وحتى أقل(: ب م و؛ 011 -811محطة نووية صغيرة ) خيار . ب

للتوسع في المستقبل إذا اقتضت الحاجة ) وفي نظرنا أن امتالك محطة عداد البنية التحتية الفنية، وإ

يناسب حالة األردن  عاماً، إذا أنجزت المتطلبات الالزمة: 81 -01، في غضون نووية واحدة صغيرة

 .(بعد ذلك الزمن لعدة عقود قادمة

كان ال بد من هذا العتبارات سياسية وغير ما م و( إذا  111 -411ووية متوسطة ) خيار محطة ن . ت

) ولهذه الخيار  وفر التمويل، وشريطة أن تكون اإلدارة محلية أو مهيمنةتورد في هذه الورقة؛ وإذا 

 .الكثير من المجازفات والمحاذير(

 نوع المفاعل ماء مضغوط مطور. . ث
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بسبب ظروف عدم التيقن التي  ؛ وربما بعد ذلك:8181ء من عام ، ابتداسنوات 01 -1زمن التنفيذ  . ج

 تحكم هذه المشاريع في العالم ككل، وفي منطقتنا بشكل خاص.

                                                           

 الحواشي:
اء ) إشعاع بيئي ووقاية من اإلشعاع(؛ خبرة عملية متواصلة  في مجال الطاقة ؛ دكتوراه فيزيم 0812؛ ماجستير هندسة نووية عام م 0814المحاضر: بكالوريوس هندسة كهربائية عام  1

؛ مستشار الطاقة النووية في م 8119 -8111؛ مدير اليورانيوم في األردن م 0881 -0891عاماً، شملت: مدير إدارة الطاقة النووية  في األردن من  01النووية والوقاية من اإلشعاع، لمدة 

(؛ ومقرراً  ) نائب رئيس هيئة م 0881 -0891. وتخللها، باإلضافة لوظيفته: أمين سر اللجنة االستشارية للطاقة النووية ) من م 8119 -0881طة المصادر الطبيعية من وزارة الطاقة وسل

(. م0881 -0891لفريق الوطني للطوارئ النووية واإلشعاعية ) (؛ ورئيساً لم0881 -0891(؛ ورئيساً للجنة الوطنية لترخيص العمل اإلشعاعي ) م 0881 -0891الوقاية من اإلشعاع ) 

 (؛ ومنسقاً للمشروع ) الوطني اإلقليمي والدولي( لشبكة الرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر  م 8111 -0888ورئيساً لمشروع المفاعل النووي األردني ) من 
لظاهرة االنشطار النووي الذي ينتج كميات كبيرة من الطاقة؛ وقيام األلمان بالتحفظ على مناجم اليورانيوم في : م0880عام  ) هانز وسترسمان( إثر اكتشاف العلماء األلمانكان ذلك  2

 إلنشاء لواليات المتحدةاودفع إشارة لدول الحلفاء أن األلمان يعملون على صناعة سالح نووي؛  أعطىما  :ر اليورانيوم منهاتشيكوسلوفاكيا، التي كانوا قد احتلوها، في الحرب، ومنع تصدي

عن صنع ثالث قنابل نووية: جربت األولى في صحراء الموجودو في والية مكسيكا الجديدة؛ وضربت اليابان  أسفرالذي  مشروع مانهاتن" "لجنة اليوراينوم، في نفس العام؛ والتي تطورت إلى

 آب من ذلك العام.  8و 2باألخريين في 

وهي وحدات ساعة ) ك و س( تعني كيل واط ساعة؛  -ساعة؛ وكيل واط -ساعة ) م و س( تعني مليون واط –و س( تعني مليون مليون واط ساعة، وميجا واط ساعة  )  ت  -تيرا واط  3

 مدة ساعة.  هي وحدة الطاقة ) الكهرباء( المألوفة، والتي تعني توليد كمية من الطاقة مقدارها واط واحد    ساعة  - والواطالطاقة  الكهربائية؛ 
 (.م 8101إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) الكتاب السنوي  4
 ؛  م و ميجا واط = مليون واط . 8 م و 1العام الذي شهد قيام االتحاد السوفييتي بربط أول محطة نووية في العالم للشبكة القومية ) بقدرة  5
 إحصائيات الجمعية النووية األوروبية. 6
 .  هـ " 0400رمضان  0م، في نشرة الطاقة الصادر عن نقابة المهندسين األردنيين بتاريخ 8119الة المهندس عبد الوهاب الزعتري " حقائق وأرقام عن الطاقة في األردن أنظر مق 7

 .  السياسة العامة لقطاع الطاقة في األردن""  بعنوان مقالة (: 1المصدر نفسه ) كما في  أنظر 8

9
؛ وأعيد تعيينه م 0898؛ ومدير مديرية الطاقة النووية عام م 0891؛ ثم رئيس قسم الطاقة النووية عام م 0891تأسيس الطاقة النووية في األردن ) من موظف واحد عام  واكب المحاضر 

ته وعمل مديراً لليورانيوم من البداية، حتى أحيل على التقاعد عام ؛ وواكب مشروع اليورانيوم كذلك من بدايم0882كمستشار لوزير الطاقة إثر إقرار الحكومة هيئة الطاقة النووية عام 

 إ إثر إنشاء هيئة الطاقة الذرية، وضم مشروع اليورانيوم لها.  8119

(.   م82/08/0892تاريخ  19/0/00048خطة عمل أعدها المحاضر، اعتمدت من الحكومة ) قرار رئاسة الوزراء رقم    10  

(.م8/1/0891تاريخ  12/01/2/9422عتمدت من الحكومة ) قرار رئاسة الوزراء رقم  خطة عمل أعدها المحاضر وا  11  

(.81/98خطة عمل للمحاضر اعتمدت من الحكومة ووزارة التخطيط والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ) قرار المجلس رقم    12  

(.م91/0/0/098191/0/0/0981دراسة جدوى للمحاضر اعتمدت ) قرار رئاسة الوزراء رقم   13  

مت له الدول العربية األردن ومصر وسوريا بدأ هذا المشروع بناء على مقترح من المحاضر وعمل منسقاً له في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبنت المشروع كمشروع إقليمي انض  14

 كالة ) وهو ال يزال يحمل اسم المحاضر كمؤسس له(.والعراق؛ ثم توسع ليصيح مشروعاً أقاليمياً تشترك فيه دول من عدة أقاليم في الو

لثاني مع سلطة تتضمن مقترحاً  إلنشاء مشروعين إلنتاج اليورانيوم من الفوسفات واستكشاف مصادره التقليدية ينفذ األول بالتعاون مع شركة الفوسفات وا0تقرير وزارة الطاقة النووية عام  15

 .م 0881 -0891من الوكالة الدولية  للطاقة الذرية في المدة من المصادر الطبيعية نفذ المشروعان بدعم 

.08كما في   16  

.08كما في   17  

م. 0882تاريخ  4/2/8/420قرار رئاسة  الوزراء رقم   18  

 (.م 0888 /81/01تاريخ  19/0/0/00041مقترح مسودة مشروع  قانون أعده المحاضر وتم اعتماده من الحكومة بعد إجراء تعديالت عليه ) قرار رئاسة الوزراء رقم   19

عد أخذ الموافقة المبدئية من رئيس الوزراء في حينه اتخذ القرار بإنشاء الهيئة من وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علي أبو الراغب بناء على دراسة أعدها المحاضر لهذه الغاية، وب 20

 الشريف زيد بن شاكر.

قانون الطاقة النووية  مل ذراعاً فنياً لهاتين الهيئتين؛ ولقد ساعد وجودهما على الفصل بين مهمتي الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية؛ وظلتا كذلك حتى صدوركانت إدارة الطاقة النووية تع 21

 رقم  تاريخ .. ويعد دمجهما خطوة  للوراء وفق االشتراطات الدولية للعمل اإلشعاعي والنووي.
وعين مديراً للمشروع  ،على إحياء مشروع اليورانيوم في السلطةالطبيعية، حيث عمل  نقل مدير الطاقة النووية ) المحاضر( إلى سلطة المصادر م 8111النووية عام  إثر إنشاء هيئة الطاقة 22

طاقة األردنية(؛ ولقد تمت اإلحالة على التقاعد بعد خالف على ، وضم المشروع إلى شركة أنشئت خصيصاً تتبع هيئة الطاقة الذرية ) شركة مصادر الم 8119حتى إحالته على التقاعد عام 

 طريقة إحالة عطاء المشروع حيث كان يعارض الطريقة التي لم تتم حسب األصول ) طرح عطاء مفتوح(.
 .م8111دراسة للمحاضر قدمت لوزير الطاقة والثروة المعدنية عام  23
 .م8101/ 0/4تاريخ مقالة للمحاضر نشرت في جريدة السبيل األردنية ب 24
 ساعة في اليوم( طيلة العام.  84الحمل األساس هو كمية الطاقة التي تظل شبكة الكهرباء الوطنية تولدها على مدار الساعة  )  25
لطاقة النووية لتحلية المياه وعدم مالءمة  منطقة العقبة دراسة علمية لوزارة الطاقة ) باعتباره مستشاراً لوزير الطاقة( حول هذا الخيار بين فيه عدم مالءمة ا م 8119أعد المحاضر عام  26

   .للمحطات النووية ، وأرسل نسخة منها للديوان الملكي، ونشرها في الصحف المحلية؛  وبعد ذلك نقل المشروع إلى منطقة إربد!!!(
وهيئات الرقابة والمحاسبة وبرامج التعليم والتدريب،  ه، وتخزين الفضالت والتخلص منها،وتخزين هوتجهيز همعامل تحضيراريع الحوض النووي: مصانع إنتاج الوقود النووي، وتشمل مش 27

وال تدخل .  واستعدادات الحوادث والطوارئ ... الخية وشبكات رصد إشعاعي وبيئي، النووية، وبنى تحتية تتعلق باألمن والمخابرات والقواعد العسكرية وهيئات اتصال دولية وهيئات مال
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وفي جميع دول العالم تكون المحطة األولى ) وبخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم( غير مجدية: ألنها تتحمل كل هذه حساب الكلفة المباشرة للمحطات النووي في حسابات الجدوى. عادة في 

 الكلف؛ وكلما زاد عدد المحطات تتوزع الكلفة عليها وتتحسن جدواها تدريجياً.
وموقع الدوايمة الرابط:  .الطبيعية وبعض المقاالت في شبكة المعلومات الدولية: أنظر مقالة جمانة غنيمات الرابط  المعلومات من سلطة المصادر28 

topic-http://dawayima.own0.com/t2482  :والرابطhttp://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=286949  

  . م 0890بعنوان الطاقة النووية والخيار النووي قدمت في ورشة العمل حول الطاقة عقدت في هيئة الطاقة الذرية الليبية في لمحاضر ورقة ل29 
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