
محطة للقوى النووية قيد 
التشييد في الصين.

)الصورة من: كونليث برادي، الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية(

الحاجة وفقاً  فإن  الحكومية  الوكالة واملصادر  لخرباء 

إىل التخفيف من آثار تغيرُّ املناخ هي من أبرز 

النظر يف  البلدان نحو  اتجاه عدد متزايد من  األسباب وراء 

األخذ بالقوى النووية ضمن مجموعاتها الوطنية للطاقة. 

والدراسات  التخطيط  قسم  رئيس  رشوبشي،  دافيد  يقول 

االقتصادية يف الوكالة ”إن املخاوف بشأن تغيرُّ املناخ هي أحد 

العوامل التي تدفع البلدان إىل األخذ بالقوى النووية أو توسيع 

استخدامها”. ويضيف أن العوامل األخرى تشمل تنامي الطلب 

عىل الطاقة والرغبة يف زيادة أمن الطاقة والحد من االعتامد 

عىل تكاليف الوقود األحفوري املتقلبة.

اململكة  الجديدة  النووية  القوى  محطات  تساعد  وسوف 

املتحدة عىل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تبلغ ٪80 

بحلول عام 2050، وستكفل إمداداتها من الطاقة حسب ما 

جاء يف ورقة السياسات التي أصدرتها حكومة اململكة املتحدة 

 :2015 عام  2010 حتى  عام  الحكومة من  سياسة  بعنوان 

التكنولوجيات املنخفضة الكربون. وجاء يف الورقة أن ”القوى 

النووية منخفضة الكربون وميسورة التكلفة وميكن االعتامد 

عليها ومأمونة وقادرة عىل زيادة تنويع إمدادات الطاقة”. 

وتقول وثيقة سياسة الطاقة املستدامة للحكومة الفرنسية إن 

فرنسا لديها رابع أدىن معدل النبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف 

الناتج املحيل اإلجاميل بني البلدان األعضاء يف منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي ”بفضل أسطولها من محطات 

القوى النووية”. 

وحسب ما جاء يف آخر توقعات الطاقة يف العامل الصادرة عن 

الوكالة الدولية للطاقة، درأت القوى النووية عن العامل إطالق 

ر بنحو 56 غيغا طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون  ما يقدَّ

منذ عام 1971، أي ما يقرب من عامني من االنبعاثات العاملية 

باملعدالت الحالية. وبحلول عام 2040، ستكون الطاقة النووية 

قد حالت دون انطالق ما يعادل 4 سنوات من انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون.

القوى النووية جزء رئييس من خطة 
الطاقة النظيفة يف الصني

ذكر السفي جينغيي تشنغ، املمثل الدائم للصني لدى األمم 

املتحدة واملنظامت الدولية األخرى يف فيينا أن زيادة القدرات 

وحصة القوى النووية يف مزيج الطاقة لدى الصني هي إحدى 

بخفض  بتعهدها  الوفاء  عىل  الصني  ستساعد  التي  الطرق 

انبعاثات غازات الدفيئة بعد عام 2030. وترى الصني، التي 

تستأثر وحدها بأكرث من ثلث مفاعالت القوى النووية التي 

ما زالت قيد التشييد يف جميع أنحاء العامل، أن القوى النووية 

مصدر نظيف للطاقة سيساعد عىل مكافحة املشاكل البيئية 

عىل الصعيدين العاملي واملحيل عىل السواء، ويف نفس الوقت 

ستساهم يف منو اقتصاد البلد.

الوكالة  لدى  الصني  سفي  منصب  يشغل  الذي  تشنغ  يقول 

الدولية للطاقة الذرية إن ”تغيرُّ املناخ يشكل تحدياً مشرتكاً 

أمام كل الدول، ومن املهم أن تتضافر جهود املجتمع الدويل 

من أجل التغلب عىل هذا التحدي. وسوف تقوم الصني بدورها 

يف هذا الصدد، وتشكِّل الطاقة النووية جزءاً من الحل”.

ويضيف أن زيادة كفاءة الطاقة يف اقتصاد الصني وزيادة حصة 

الصني من مصادر الطاقة املتجددة تشكِّالن أجزاء هامة أخرى 

يف خطة الصني للتخفيف من آثار تغيرُّ املناخ.

ويتابع تشنغ قائالً ”بينام ال تزال الصني تعتمد يف الوقت الراهن 

عىل مصادر الوقود األحفوري فإننا نركز أكرث عىل تطوير موارد 

دت خطة عمل االسرتاتيجية الوطنية  منخفضة الكربون”. وحدَّ

لتنمية الطاقة يف الصني املستوى املستهدف للطاقة املستمدة 

من مصادر غي أحفورية بنسبة 15٪ بحلول عام 2020، مقابل 

أقل قليالً من 10٪ يف نهاية عام 2013.

القوى النووية تشكل ركيزة هامة في استراتيجيات 
كثير من البلدان للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ

بقلم ميكلوس غاسبر 
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ويوجد لدى الصني 23 مفاعالً للقوى النووية قيد التشغيل، 

و27 قيد التشييد، وعدة مفاعالت أخرى سيبدأ تشييدها عام 

قريب. ويتوقع أن توفِّر املفاعالت اإلضافية، مبا فيها بعض أكرث 

املفاعالت تقدماً يف العامل، زيادة مبقدار أكرث من ثالثة أضعاف 

يف القدرة النووية لتصل إىل 58 غيغاواط بحلول عام 2020. 

التي ما زالت قيد  عة للمفاعالت  وسوف تبلغ القدرة املجمَّ

التشييد 30 غيغاواط. 

ويوضح تشنغ أن الصني تواجه أوضاعاً إيكولوجية خطية وأنها 

تتخذ خطوات للتغلب عىل تغيرُّ املناخ. وتشمل خطتها الوطنية 

بشأن تغيرُّ املناخ إرساء سوق لتداول انبعاثات الكربون، وكذلك 

تعميق التعاون الدويل بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة 

وفقاً ملبدأ ’املسؤوليات مشرتكة ولكنها متفاوتة‘. ويركز البلد 

يف خططه لتوسيع الطاقة النووية عىل تشييد مفاعالت املاء 

املضغوط الكبية وتطوير املفاعالت املرتفعة الحرارة املربَّرة 

بالغاز واملفاعالت الرسيعة وتجريبها. 

واآلمن  املأمون  التشغيل  يف  الصني  سجل  إن  تشنغ  ويقول 

ملحطاتها الخاصة بالقوى النووية وتجريب تصميمها الجديد 

للجيل الثالث من املفاعالت يضعها يف مصاف العنارص الفاعلة 

العاملية يف مجال التكنولوجيا النووية. "ونحن عىل استعداد 

لتقاسم خربتنا وتكنولوجيتنا مع البلدان املستجدة يف مجال 

ع برامجها القامئة ولتقديم  القوى النووية والبلدان التي توسِّ

الدعم املايل إليها”.

شاركت أيضاً جويل سادلري يف إعداد هذه املقالة. 

ما هو تغيُّ املناخ؟

تغيرُّ املناخ موضوع يتحدث عنه الجميع، ولكن ما هو تغيرُّ 

املناخ وملاذا يحدث اآلن؟

وأن  ؛  التغيرُّ دائم  األرض  مناخ  أن  أن نالحظ  أوالً  املهم  من 

متوسط درجات الحرارة وأمناط الطقس العاملية تتقلب سنوياً، 

ولكن ميكن للعلامء تحديد االتجاهات املناخية ودراستها عىل 

التغييات يف  كانت  املايض،  ويف  زمنية طويلة.  مدد  امتداد 

املناخ تنسب إىل النشاط الشميس والتشكل الصخري للصفائح 

القارية، والنشاط الربكاين، بل وحتى العمليات الحيوية. غي 

أن التغيرُّ املناخي الحايل الذي تشي إليه وسائط اإلعالم ليس 

مرتبطاً بهذه العمليات الطبيعية. وما يحدث هو ’تغيرُّ مناخي 

برشي املنشأ‘، أو تغيرُّ مناخي بفعل البرش، وهو ظاهرة تحدث 
منذ بداية الثورة الصناعية.1

ع العوامل املسببة للتغيرُّ املناخي البرشي املنشأ، ولكن  وتتنوَّ

أهم جهة رسمية معنية بهذا املوضوع يف العامل، وهي هيئة 

األمم املتحدة الحكومية الدولية املعنية بتغيرُّ املناخ، أشارت إىل 

أن غازات الدفيئة، ال سيام ثاين أكسيد الكربون، هي السبب 

مركب  غاز  الكربون  أكسيد  ثاين  وغاز  ذلك.  وراء  الرئييس 

مثل  األحفوري،  الوقود  أنواع  تُحَرق  عندما  ينطلق  كيميايئ 

الفحم والنفط والغاز الطبيعي. ومتتص النباتات ثاين أكسيد 

الكربون أثناء التمثيل الضويئ، ولكن املعدل الحايل لالنبعاثات 

عىل إزالة ثاين 
2
يتخطى قدرة النباتات وسائر ’بالوعات الكربون‘

أكسيد الكربون من الغالف الجوي.

العاملية  الحرارة  درجات  متوسط  ارتفع   ،1900 عام  ومنذ 

بنسبة 0.7 درجات مئوية، وبدأت تحدث بالفعل تأثيات تغيرُّ 

املناخ. وبعض اآلثار املتوقعة وامللحوظة النبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون وتغيرُّ املناخ تشمل: تغيرُّ أمناط هطول املطر؛ وانكامش 

األنهار الجليدية؛ وفقدان كتلة الغطاء الجليدي يف غرينالند 

والقطب الجنويب؛ وتقلص امتداد الجليد البحري يف القطب 

الشاميل؛ وذوبان الجليد الرسمدي؛ والكوارث الطبيعية مثل 

موجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات، واألعاصي، والحرائق 

الربية؛ وتحمض املحيطات

1 الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغريرُّ املناخ، 2014. تغريرُّ املناخ 2014: 

http://www.ipcc.ch/  ،التقرير التجميعي، ملخص ملقرري السياسات

pdf/assessmentreport/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf  

2 بالوعات الكربون هي خزانات ترتاكم وتخزَّن فيها املركبات الكيميائية 

املحتوية عىل الكربون ألجل غري مسمى، وتشمل املحيطات والغابات والرتبة..

املصدر: انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من حرق الوقود: املعامل البارزة )طبعة 2014(، الوكالة الدولية للطاقة.

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العامل حسب القطاع يف عام 2012

استأثر قطاع التدفئة والكهرباء وقطاع النقل معاً مبا يقرب من ثلثي 

االنبعاثات العاملية يف عام 2012.

التدفئة والكهرباء 

%42

النقل

%23

الصناعة

% 20

القطاع السكني

% 6

قطاعات أخرى 

% 9

الصناعة ٪18

القطاع السكني ٪11

النقل ٪1

قطاعات أخرى* ٪12

مالحظة: يبني أيضاً توزيع التدفئة والكهرباء عىل قطاعات املستعملني النهائيني.
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تشمل الخدمات التجارية/العامة؛
والزراعة/الغابات؛
وصيد األسامك؛ 

وصناعات الطاقة 
ما عدا التدفئة والكهرباء؛

واالنبعاثات األخرى 
دة يف مواضع أخرى. غي املحدَّ
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