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دعم البرامج اجلديدة اخلاصة بالقوى النووية
القرار بشأن إدخال القوى النووية هو واحد من إن 

أكثر خيارات السياسة العامة ُبعداً في مداها التي 
ميكن ان تأخذ بها حكومة ما. وهو قرار معّقد. وذلك ألن 

أي برنامج من برامج القوى النووية إمنا هو التزام يستغرق 
قرنا من الزمن على أقل تقدير، بدءا من التخطيط ومرورا 
بالتشييد، ووصوال إلى التشغيل والتصرف في النفايات، 
ثم إخراج املرافق من اخلدمة في نهاية املطاف. وكما تبّي 

آن ستارز، رئيسة فريق البنية األساسية للقوى النووية 
املتكاملة، لدى الوكالة “إنها تكنولوجيا جّد متطورة تتطلب 

تخطيطا جّد متطور؛ ومع ذلك فإن البلدان التي تنظر اآلن 
في وضع برنامج للقوى النووية ميكنها أن تعّول على اخلبرة 

التراكمية التي اكتسبها أكثر من 30 بلدا عامال في هذا 
امليدان خالل اخلمسي سنة املاضية، وكذلك على الدعم 

املنهجي الذي توفره الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

كما إن اخلطوة االنتقالية من مرحلة البلد “املستِجد” إلى 
مرحلة البلد املشِغل تتطلب من الوقت ما قد يستغرق 

عقدين من التخطيط والترخيص والتشييد، قبل أن تنتج 
احملطة الكهرباء. ومنذ ثالثي سنة مضت، لم يكن البلد 
الذي يبني محطته األولى للقوى النووية يحظى بشبكة 

الدعم الدولي والثنائي التي ميكن أن يلتمس لديها 
املستجدون املساعدة اليوم. وتتوافر معرفة متخصصة ُتتاح 

عن طريق التعاون على الصعيدين الدولي والثنائي من أجل 
مساعدة املستجدين على إنشاء البنى األساسية بجوانبها 

القانونية والرقابية والبشرية الالزمة. وإضافة إلى ذلك، فإن 
املستجدين يستفيدون من الدراية العملية املكتسبة طيلة 

ثالثة عقود من استعراضات األقران لألمان النووي، ومن 
اخلبرة اخلاصة بتطوير املوارد البشرية ونظم اإلدارة، وتخطيط 
الطاقة، ودراسات اجلدوى العملية، واختيار املوقع، وتقييم 

التكنولوجيا، ومعاجلة املخاطر املالية، والتصرف في النفايات.

وتوضح السيدة ستارز قائلة بأنه “ليس هناك طرق مختصرة” 
و “إن على املستجدين أن يتعلموا أكثر مما كان يتقنه 

أسالفهم منذ 30 سنة خلت؛ ومع ذلك فإننا جند أنهم 
إذ ينطلقون في التعلم من البداية ذاتها فإن كثيرا من 

الدروس املتعلمة قد جرى تلقنها باالكتساب، وأنه ميكن 

اجتناب األخطاء الباهظة التكلفة. فهم ليسوا وحدهم 
في مجازفة القيام بهذا املشروع الكبير، كما كان ميكن 
أن يكون حالهم منذ سني مضت حينما كانت بلدان 

رائدة متّهد الطريق في مضمار هذه التكنولوجيا”.

وإن الدول األعضاء في الوكالة، التي تنشط في سبيل 
استحداث برنامج قوى نووية، وكذلك البلدان التي تنظر في 
اتخاذ قرار في هذا الشأن، تتشارك في مواجهة عدة حتديات 
رئيسية. فهي حتتاج إلى إيجاد طريقة لترسيخ الدعم الالزم 

ملشروع من شأنه أن يقدم عائدا على االستثمار بعد عدة 
سنوات من اتخاذ القرار مبباشرة مسار القوى النووية. وتقول 

السيدة ستارز “إن من األرجح أن يكون مبستطاع بلد ما 
أن يوطد السياسة العامة بشأن األخذ بالقوى النووية، إذا 

كانت جميع اجلهات الفاعلة احلكومية الرئيسية وأصحاب 
املصلحة الرئيسيي متوافقي جميعا معا في التزامهم 

بإجناز هذا املشروع الباهر. وهذا هو واحد من األغراض 
الرئيسية إلشراك أصحاب املصلحة على نحو منهجي”.

وبالنسبة إلى كثير من البلدان النامية، ميكن أن يصبح 
االستثمار الرأسمالي الكبير نسبيا الالزم لتمويل تشييد 

املفاعل النووي واحدة من العقبات الكبرى في هذا الصدد. 
ومن ثم فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم البلدان 

في استبانة الوسائل الكفيلة مبعاجلة املخاطر املالية.

وهناك مسألة أخرى تنشأ في سياق التخطيط وهي احلاجة 
إلى قوى عاملة نووية تتمتع باخلبرة، والتي ُيحتمل أن ال 
تكون موجودة عند اتخاذ القرار باألخذ بالقوى النووية. 

وتوضح السيدة ستارز بأن تنمية املوارد البشرية هي مشكلة 
من قبيل معضلة “الدجاجة والبيضة”: “كيف ميكن البلد 

أن يّدرب أشخاصا على تشغيل محطة القوى النووية بأمان، 
في حال عدم وجود محطة قوى نووية؟ وباألمارة نفسها، 
حتتاج البلدان إلى أن تكون على معرفة بكيفية استخدام 

األشخاص املتمرسي باخلبرة، إذا لم تكن بعد محطة القوى 
النووية في طور التشغيل”. واجلواب على ذلك يكمن 
في التخطيط لتكوين قوة عاملة وتنمية املوارد البشرية 

الالزمة، وهما مجاالن تقّدم الوكالة الدعم فيهما أيضا.

وثمة حتد آخر، وهو التصرف في النفايات، يحتاج إلى تبيانه 
بوضوح من خالل التوعية البعيدة املدى في الوصول إلى 

أصحاب املصلحة واجلمهور العام. وتوضح السيدة ستارز 
بقولها “إن التخطيط بشأن التصرف في النفايات هو أشبه 
باتخاذ قرار بخصوص كيفية وتوقيت هبوط الطائرة قبل أن 

ُتقلع تلك الطائرة”. كذلك فإن األمان النووي هو مجال آخر 
في غاية األهمية يخضع للتمحيص عن كثب من ِقبل أصحاب 
املصلحة واجلمهور العام. فقد حدث عقب حادث فوكوشيما 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم 
إرشادات عقالنية ومنظمة بشأن األخذ 
بالقوى النووية، وذلك من خالل 
نهج “املعالم البارزة” املرحلية.
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داييتشي النووي أن “اهتزت ثقة اجلمهور بالقوى النووية. 
ومع ذلك فإننا نرى في تلك البلدان التي تواصل بنشاط املسار 
في استخدام برنامج للقوى النووية، وكذلك في بعض البلدان 

التي لديها برامج قوى نووية وطيدة، أن عاطفة اجلمهور 
العام لّينة العريكة إذ حتولت إلى موقف عاطفي مؤيد”.

 ومنذ وقوع حادث فوكوشيما داييتشي النووي في 
آذار/مارس 2011، بدأت إحدى الدول األعضاء في الوكالة 

إنشاء محطتها األولى للقوى النووية. وكان هذا تطورا جديرا 
باالنتباه ألنها كانت املرة األولى خالل 27 سنة أن باشر بلد 

مستجد في هذا املضمار تشييد محطته النووية األولى. وأصدر 
بلدان آخران طلب كل منهما للحصول على محطته األولى 

للقوى النووية، وقررت ستة بلدان أخرى إدخال القوى النووية، 
وهي تعمل بنشاط على إعداد البنى التحتية املتعلقة بذلك.

وإن كل البلدان التي تعمل على ادخال القوى النووية من 
شأنها أن تعمد إلى اتخاذ قرارات هامة الشأن بخصوص 

البنى التحتية الالزمة خالل العقود الزمنية املقبلة. وتستدعي 
تلك العملية اخلاصة باتخاذ القرارات أمورا أكثر بكثير من 

االعتبارات التقنية، ومنها مثال اختيار تكنولوجيا خاصة 
باملفاعالت، أو اختيار املوقع، أو بناء القدرات. وتنوه السيدة 

ستارز بأن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم إرشادات 
عقالنية ومنظمة بشأن األخذ بالقوى النووية، وذلك من 
خالل نهج “املعالم البارزة” املرحلية، الذي يزود الدول 

األعضاء مبنهجية ميكنها اتباعها لتحديد معالم التقدم أثناء 
مراحل التخطيط وإلثبات التزامها باألمان النووي والسيطرة 
على املواد النووية. وهي تشدد على احلاجة إلى بناء توافق 

في اآلراء بشأن قرار من شأنه أن يؤثر في أجيال كثيرة”.

وقد أعيد النظر على نحو مستفيض في اإلرشادات التي 
تقدمها الوكالة، وذلك بعد حادث فوكوشيما داييتشي 

النووي. وفي حي يظل نهج املعالم البارزة صاحلا، فسوف 
ينّصب قدر أكبر من التشديد على دور اجلهة املالكة-املشغلة 

التي تقع على عاتقها املسؤولية الرئيسية عن األمان.

وهناك اهتمام متنام لدى الدول األعضاء في الوكالة بالدعم 
الذي تقدمه الوكالة في استعراض البنى التحتية اخلاصة بالقوى 

النووية بأسلوب منهجي ومتكامل. وقد طلب املشغلون 
الراسخون واملستجدون على حد سواء إجراء استعراضات 
أقران شاملة دولية تنظمها الوكالة لتقدير التقدم احملرز في 

األخذ بالقوى النووية، أو في توسيع نطاق برنامج قائم. 
وتستخلص السيدة ستارز بقولها “إن الوكالة، بهذه اإلرشادات 

بشأن املعالم البارزة، قد حّددت مقياسا أعلى بخصوص 
البلدان التي تود أن تثبت إحراز تقدم في هذا الصدد؛ 

ونتيجة لذلك فإننا نرى أن هذه اإلرشادات تثني على قيمتها 
البلدان املستجدة والبلدان املشغلة الراسخة، ألنها تكفل 
وجود برنامج للقوى النووية أكثر أمانا وأكثر استدامة”.
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