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“لدينا نظام ثابت األركان 
ومكتمل، ال من زاوية التصميم 
ما أيضًا فيما يتعلق  فحسب، وإنَّ

 بالصنع وتوكيد الجودة 
واألمان والتشييد.”

—  زينغ مينغوانغ، رئيس معهد شنغهاي 
لبحوث وتصميمات الهندسة النووية

هذا البنيان الدائري الضخم، 
ة”، هو  الذي يحمل اسم “القبَّ
ا  الجزء الوحيد قيد التشييد حاليًّ
في محطة فوتشينغ للقوى 
النووية بالصين.  
)الصورة من: مارتن كلينغنبوك/الوكالة الدولية 

ية( للطاقة الذرِّ

عًا   كيف أصبحت الصين البلد األسرع توسُّ
في إنتاج القوى النووية في العالم  

بقلم لورا غيل

بلٌد 
لديه 38 من مفاعالت القوى النووية العاملة 

و1٩ مفاعاًل قيد التشييد .1 وقد زاد ذلك البلد 

عدد املفاعالت العاملة لديه بأكثر من عشرة أضعاف 

ط إلدخال خمس وحدات  منذ عام ٢٠٠٠، وهو يخطِّ

 جديدة حيِّز التشغيل التجاري يف هذا العام وحده. 

عاً يف توليد  هذا البلد هو الصين، البلد األسرع توسُّ

القوى النووية يف العامل.

وقال زينغ مينغوانغ، رئيس معهد شنغهاي لبحوث 

وتصميمات الهندسة النووية: “إنَّ الصين بلد كبير 

احلجم. وإنَّ الطلب على الطاقة لدينا أعلى منه يف 

البلدان األخرى، بيد أنَّ لدينا أيضاً مساحة أكبر 

للقوى النووية مقارنة بتلك البلدان.”

عة” يف  وحتتلُّ الصين رأس قائمة “البلدان املتوسِّ

العامل، وتليها روسيا بسبعة مفاعالت قيد التشييد، 

والهند بستة، وجمهورية كوريا بثالثة. والبلدان 

التي لديها يف الوقت الراهن أكبر عدد من املفاعالت 

العاملة هي الواليات املتحدة وفرنسا واليابان 

والصين.

وإذ حتاول الصين احلدَّ من اعتمادها على الفحم، 

الذي يلوِّث الهواء ويصعب نقله من مناجم الفحم يف 

غرب البالد وشمالها إىل منطقة الساحل اجلنوبي 

1 ال يشمل هذان الرقمان ست وحدات عاملة ووحدتين قيد التشييد 

يف تايوان، الصين.

الشرقي املتقدِّمة من حيث النمو االقتصادي، فهي 

تعمل على بناء معظم مفاعالتها على طول ذلك 

ط الصين  الساحل. وعن طريق القوى النووية، تخطِّ

لزيادة أمن الطاقة لديها، وخفض اعتمادها على 

الفحم والنفط، واحلدِّ من انبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون، مع مواكبة نموها االقتصادي يف 

الوقت نفسه.

اختبار للعامل

تشمل املفاعالت التسعة عشر التي يجري تشييدها 

ة نماذج متقدِّمة. وقال نيسيمي  يف الصين عدَّ

كيليتش، املهندس النووي بالوكالة الدولية 

ية: “إنَّ قطاع الصناعة النووية يراقب  للطاقة الذرِّ

الصين وهي تبدأ تشغيل أول املفاعالت من طراز 

AP1000 يف مدينتي سانمن وهيانغ.” ومن بين 
ع االنتهاء من املفاعل  هذه املفاعالت، من املتوقَّ

ع  سانمن-1 بحلول عام ٢٠18. ومن املتوقَّ

أن يدخل املفاعل األوروبي الذي يعمل باملاء 

 املضغوط يف مدينة تايشان حيِّز التشغيل 

 التجاري يف عام ٢٠18 أيضاً. وقال كيليتش 

ه مع إدخال املفاعل سانمن-1 يف اخلدمة،   إنَّ

يمكن بناء املزيد من تلك املفاعالت يف بلدان 

أخرى. وأضاف: “لقد أصبحت الصين دلياًل يقود 

الطريق للعامل.”

الطاقة النووية من أجل مستقبل ينعم بطاقة نظيفة
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ون التعليمات 
َّ

 موظفون يتلق
 في محطة فوتشينغ للقوى 

النووية بالصين.  
 )الصورة من: املؤسسة الوطنية النووية الصينية، 

شركة فوتشينغ للقوى النووية(

اقتصاديات القوى النووية

ع أن تضع إدارة الطاقة الوطنية، وهي  من املتوقَّ

الهيئة الرقابية املعنية بالطاقة يف الصين، القيمة 

املستهدفة للقدرة النووية يف البالد ما بين 1٢٠ 

و15٠ غيغاواط بحلول عام ٢٠3٠، مقارنة بنحو 

38 غيغاواط يف عام ٢٠1٧. وكما يقول اخلبراء 

الصينيون فبفضل هذا النطاق الكبير، تتَّسم القوى 

النووية بالقدرة على املنافسة االقتصادية.

وقال السيد زينغ: “لدينا نظام ثابت األركان ومكتمل. 

ما أيضاً فيما يتعلق  ال من زاوية التصميم فحسب، وإنَّ

بالصنع وتوكيد اجلودة واألمان والتشييد. ولهذا 

جٍد من 
ُ
السبب فإنَّ األخذ بالقوى النووية يف الصين م

الناحية االقتصادية”.

 االضطالع 
ْ

وقال كيليتش إنَّ توطين التكنولوجيا — أي

بالتصميم والصنع يف الصين — هو ما يعطي 

ع أمراً ممكناً.  الصينيين أفضلية ويجعل هذا التوسُّ

فالصين لديها املرافق والتكنولوجيا والقدرات 

البشرية. 

ع يف خارج البالد التوسُّ

تمتدُّ طموحات الصين أيضاً إىل آفاق عاملية، حيث 

ط لتصدير مفاعالت القوى النووية يف املستقبل. تخطِّ

ن  ر التكنولوجي، يمكن أن تتحسَّ وقال زينغ: “مع التطوُّ

اقتصاديات القوى النووية يف املستقبل”، وأضاف أنَّ 

بلدان العامل حتتاج إىل دعم بعضها البعض. وتعمل 

الصين بالفعل على تقاسم أفضل املمارسات من واقع 

خبراتها، مستعينًة بالوكالة كمنبر للقيام بذلك. 

المرأة في المجال النووي
رونغ فانغ

كبيرة االقتصاديين، المؤسسة الحكومية لتكنولوجيا القوى النووية 

كرَّست السيدة رونغ حياتها، على مدى 3٢ عامًا 

مضت، لتطوير قطاع الصناعة النووية يف الصين، 

وتولَّت مناصب تنفيذية يف معاهد البحوث والتصاميم 

النووية، وحمطات القوى النووية، واجلهات املصنِّعة 

للمعدَّات النووية، واملؤسسات النووية الوطنية.  

وأجنزت السيدة رونغ تصميم عدَّة مشاريع كبرى يف 

ع  جمال الهندسة النووية، وأسهمت يف التخطيط للتوسُّ

رت إنشاء  يف قطاع الصناعة النووية يف الصين، ويسَّ

عدَّة مشاريع مهنية يف اجملال النووي، بما يف ذلك 

ما يتعلق بأعمال الهندسة والتشغيل وإدارة الوقود اخلاصة بمشاريع القوى النووية 

القائمة على املفاعالت من طراز AP1000 . وهي أول امرأة من برِّ الصين الرئيسي 

حتصل على جائزة املرأة يف اجملال النووي يف عام ٢٠1٧. 

“إنَّ اجلهود التي تبذلها الصين يف تنمية الطاقة النووية ضرورية حلماية 

ر املناخ. وأعتقد أنَّ  أمن الطاقة، وحتسين بنية الطاقة، ومكافحة تغيُّ

ْ تطوير 
الصين سوف تواصل االلتزام باالستراتيجية الثالثية اخلطوات، أ ي

مفاعالت املاء املضغوط، واملفاعالت السريعة، ومفاعالت االندماج 

يف إطار مسار تنمية الطاقة النووية. كما أنَّ تكنولوجيا مفاعالت املاء 

املضغوط اخلاملة من اجليل الثالث سوف تكون النموذج الرئيسي 

ق يف برِّ الصين الرئيسي لعقود قادمة .” املطبَّ

الطاقة النووية من أجل مستقبل ينعم بطاقة نظيفة


