الطاقة

االتِّجاه صوب الطاقة النووية المأمونة واآلمنة
في تركيا
بقلم :آدم موتْلور

“إنَّ تركيا ،إ ْذ تُ ِعدّ برنامجها
للقوى النووية ،ملتزِمة
بالسير ُقدُ ماً بطريقة مأمونة
وآمنة وخاضعة للضمانات”.
 إيمين بيرنور فرتكليغيل ،ممثلة تركيالدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

“مخطط مفاعل الماء
المضغوط المب َّرد والمهدَّ أ
بالماء ) .(WWER-1200ومن
المق َّرر بناء أربع وحدات
مماثلة في موقع أكّويو”.
(الصورة :غيدروبريس)

إن

القوى النووية سوف تؤ ِّدي دورا ً رئيسياً يف اسرتاتيجية
تركيا بشأن الطاقة يف املستقبل ،حيث يتَّجه البلد
صوب تحقيق أمن اإلمداد بالطاقة ،مع التص ِّدي أيضاً للتح ِّدي
تغي املناخ.
املقرتن بالح ِّد من االنبعاثات التي تسهم يف رُّ

ومع أ َّن الطلب عىل الكهرباء يف اقتصاد تركيا املتوث ِّب يتنامى
سنوياً مبا نسبته أكرث من خمسة يف املائة ،فإنَّ البلد ال يزال
يعتمد عىل موارد الطاقة املستوردة من أجل تلبية  73يف املائة
من احتياجاته الراهنة من الطاقة .ويهدف برنامج القوى
يقل عن  10يف املائة من
النووية الجديد يف تركيا إىل توفري ما ال ّ
احتياجات البلد من الطاقة بحلول عام  ،2023وفقاً ملا ذكرته
املديرية العامة إلدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة واملوارد
الطبيعية يف الجمهورية الرتكية.

وتقول إميني برينور فرتكليغيل ،ممثِّلة تركيا لدى الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،إنَّ اسرتاتيجية الطاقة تشمل تهيئة محطتني
للقوى النووية تشتمالن عىل ما مجموعه مثاين وحدات من
املفاعالت ومن املزمع تشغيلهام بحلول عام  ،2028وعىل
محطة ثالثة من املزمع أن تكون قيد اإلنشاء بحلول عام
 .2023وتقول“ :إنَّ التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية
فحسب ،بل يف مجاالت أخرى
هامة جدا ً ،ال يف ميدان الطاقة
ُ
أيضاً من التنمية املستدامة”.

القيام بالخطوات الالزمة
تقول فرتكليغيل إنَّ تركيا لجأت إىل الوكالة الدولية للطاقة
الذرية التامساً للمشورة واملساعدة بشأن القيام بالخطوات
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الالزمة إلعداد برنامج طاقة نووية مأمون .كام تقول“ :إ َّن تركيا،
إ ْذ ت ُ ِع ّد برنامجها للقوى النووية ،ملتزِمة بالسري قُ ُدماً بطريقة
مأمونة وآمنة وخاضعة للضامنات”.
اض متكامل للبنية األساسية النووية
ويف عام  ،2013وفّر استعر ٌ
أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية فريقاً من خرباء دوليني
ملساعدة تركيا عىل تقييم استعدادها للقيام بوضع برنامج
للقوى النووية .وشملت تلك البعثة  25مؤسسة تركية ،وق َّدمت
توصيات ومقرتحات ،وح َّددت ع َّدة مامرسات جيدة.
ويقول نجايت ياماتش ،رئيس إدارة تنفيذ مرشوع الطاقة
النووية بوزارة الطاقة واملوارد الطبيعية “إ َّن بعثة االستعراض
املتكامل للبنية األساسية النووية يف عام  2013ق َّدمت توصيات
متع ّمقة ات ّبعتها تركيا يف وضع خطة عمل وطنية ”.كام يقول:
“إ َّن تعديل قوانني أو صوغ قوانني جديدة يتطلَّبان قدرا ً ضخامً
من األعامل التحضريية ،وبالنسبة إىل تركيا ،فقد استغرق ذلك
حوايل عامني .وقد أطلقت بعثة االستعراض املتكامل املذكور
مناقشات بني مختلف الوزارات ،وساعدتنا عىل تحديد نهوج
ومفاهيم جديدة”.
وبعثات االستعراض املتكامل للبنية األساسية النووية ُمص َّممة
بقصد مساعدة الدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عىل قياس مدى التق ُّدم الذي أحرزته صوب استيفاء متطلبات
برنامج قوى نووية مأمون وآمن .وهي تقوم باستعراض جميع
جوانب أي برنامج قوى نووية ،بدءا ً من إنشاء هيئة رقابية ،وغري
ذلك من املتطلبات القانونية ،وحتى املرفق الذي يتوىل تشغيل
محطة القوى النووية ،وأصحاب املصلحة الحكوميني املعنيني.

نظرة يف املرآة
أي بعثة يف إطار االستعراض
إنَّ إحدى املنافع املتوخَّاة من ّ
املتكامل للبنية األساسية النووية هي اضطالع البلد املعني
بعملية تقييم ذايت أويل قبل بدء البعثة.
وتقول آن ستارز ،الرئيسة باإلنابة لقسم هندسة القوى
النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،إ َّن التقييم الذايت
عملية مفيدة ألنها تشتمل عىل تفاعالت ومناقشات فيام بني
املنظامت املعنية بتطوير البنية األساسية .وتضيف بقولها إنه
يخص تركيا ،توجد  25منظمة مشمولة يف هذا الصدد.
فيام ّ

ويف عام  ،2010وقَّعت تركيا واالتحاد الرويس عىل اتفاق بشأن
تشييد وتشغيل محطة قوى نووية يف موقع أكّويو ،ثم بعد
ثالث سنوات ،تم التوقيع عىل اتفاق حكومي دويل مع اليابان
بشأن إعداد مرشوع ملحطة قوى نووية ثانية يف موقع سينوب
الواقع عىل ساحل البحر األسود.
وحديثاً ،باإلضافة إىل بعثة االستعراض املتكامل للبنية األساسية
النووية ،استعرضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً صيغة
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إ َّن مسار تركيا إىل تشييد أول محطة قوى نووية لديها يشمل
أربع خطط سابقة الستحداث قوى نووية يف أعقابها .وكانت
الخطة األوىل قد نُفِّذت يف أواخر السبعينات ،عندما ُمنح
ترخيص بشأن تهيئة موقع يف بلدة أكّويو الواقعة عىل الساحل
الرشقي للبحر األبيض املتوسط ،والخطة األخرية نُفِّذت يف عام
 2008حينام أصدرت تركيا طلباً اللتامس عطاءات يف هذا
الصدد.
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ويقول ياماتش إنَّ هذه العملية “ساعدتنا عىل إدراك مدى
ضخامة الدور الذي ال تزال الحكومة تقوم به حتى يف حالة
مشاريع التشييد واالمتالك والتشغيل ”.ويعني ات ّباع نهج
مشاريع التشييد واالمتالك والتشغيل بشأن إعداد برنامج
للقوى النووية أنَّ محطة البلد املضيف سوف ميتلكها كلياً
املستثمرون الذين يق ِّد مون التمويل والتكنولوجيا عىل
ح ٍّد سواء.

2030

2012

توليد الكهرباء السنوي في تركيا بحسب الموارد في عام  2012وعام 2030
أ َّولية لقوانني الطاقة النووية وضعتها تركيا .ويُعنى قانون تركيا
النووي بقضايا األمان واألمن والضامنات .كام أُحيل قانون
منفصل بشأن تبعة املسؤولية املدنية عن األرضار النووية إىل
الوكالة الستعراضه ،يف آب/أغسطس .2014

المصدر :الدكتور ز.ديميركانTEIAS ، GDEA /

ويقول ياماتش إ َّن تركيا إ ْذ متيض قُ ُدماً يف الطريق صوب برنام ٍج
للقوى النووية ،سعت إىل التعلُّم من بلدان أخرى .ومن خالل
تنظيم ع َّدة زيارات تقنية إىل بلدان أخرى تستخدم الطاقة
النووية ،تستطيع تركيا أن تكتسب فهامً أفضل وكذلك حلوالً
بشأن التح ِّديات التي ت ُوا َجه يف مجال التكنولوجيا النووية .كام
يقول“ :إنَّ النظر إىل الخربة التي لدى بلدان أخرى طريقة
جيدة نتّبعها يف التعلُّم”.

أسهم أيضاً يف هذه املقالة بيرت ريكوود.

العلوم

محطة القوى النووية
تولّد محطة القوى النووية الكهرباء باستخدام الحرارة
املستم َّدة من سلسلة من املفاعالت النووية املتحكَّم بها –
وهي عملية ِ
تفاعل نووي واحد فقط سلسل ًة
يستحثّ بواسطتها ٌ
من التفاعالت النووية الالحقة التي تنتج عنها مقادير كبرية من
الطاقة املطْلَقة .وتح ُدث التفاعالتُ داخل املفاعل النووي ،وهو
جهاز ُمص َّمم خصيصاً الستهالل تفاعل نووي متسلسل مستدام
وكل
والتحكُّم به .وتوجد أنواع كثرية من املفاعالت النوويةٌ .
منها له تصاميم مختلفة ويستخدم آليات مختلفة ،إما ماء أو
غاز ،لتوليد القوى.
أما نوع املفاعل املزمع استخدامه يف محطة القوى النووية يف
تركيا ،يف موقع أكّويو ،فهو مفاعل قوى م َّربد باملاء ومه َّدأ باملاء.
ِ
يستخدم الحرارة الناتجة عن التفاعل
وهذا النوع من املفاعالت

النووي املتسلسل لتسخني املاء الدائر من خالل حجرية مستقلّة
داخل املفاعل .ولدى تسخني املاء بالحرارة بواسطة املفاعل،
يُضغَط هذا املاء الساخن ثم يُض ّخ من خالل مئات أو آالف
األنابيب يف مولِّد بخاري ،حيث يسخِّن املاء الساخن بحرارة
املفاعل حجري ًة مالصقة تحتوي عىل مياه .وهذا يس ِّبب غليان
املاء ِ
املالصق وإنتاجه بخارا ً .ثم يعود املاء املسخَّن باملفاعل
إىل حجريته يف املفاعل ليك يدور من خالل هذه العملية ثانيةً،
حيث يُدفَع البخار إىل توربينات تعمل بقوة البخار تح ِّرك
مولّدات كهربائية موصولة بشبكة كهربائية ُمص َّممة لتوزيع
الكهرباء .وبعد مرور البخار من خالل التوربني ،يُ َّربد البخار
رسل من خالل هذه
ويُح َّول ثاني ًة إىل سائل داخل ُمكثِّف ليك يُ َ
العملية مجددا ً .وتُع َرف الكهرباء املنتَجة بواسطة هذه العملية
بأنها قوى نووية.
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