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 هل تخطو مصر خطوات نحو عصر نووي جديد؟
 لبنى نبيه عبد الحليم

 

 "جديد؟ نووي عصر نحو خطوات مصر تخطو هل – روسيا مع النووية المصرية االتفاقية"تحت عنوان 
، الصاااةرع ع  مرك  710رقم  "مباط"ساالةاالة  ضاام  مقااًل  ، إسااراليل ، احتياط ضااا   أوفق، رافال كتب

 مصااااااار وقعتها الت  المدى طويلة النووية االتفاقية  نوة فيه تناول ،2018 يناير 8 الةااااااااةات، – يج  
مع روساااايا ةقامة محطة قوى نووية ف  منطقة ال اااابعة  هدم تطوير مرفق اللهر ا، المصااااري،  مؤخًرا

واةشاااارع إلى أنه رعم عدض ت ااام  االتفاقية ةالالت مباشااارع  تطوير الةاااال  النووي، إال أن ه ا االتفا  
لوقوة م  شااا نه أن يمنص مصااار شااارعية إقامة منبااا ع لتخصااايب اليورانيوض مةاااتقباًل ومنبااا ع لتوليد ا

  .النووي الةال  ةنتاج المطلو ة المنبطرع العناصر –النووي تةمص  إنتاج البلوتنيوض 
ونظًرا لما لمصااااااار م  تجار  ال حصااااااار لها ف  مجال الةاااااااال  النووي، فإنه ال يمل  اعتبارها عند نقطة 

واحد،  الصااااااافر ف  ه ا المجال، و لن رعم أن مبااااااااريعها المدنية ةقامة محطة قوى نووية م  جانب
  :وجهوةها لتطوير الةال  النووي م  جانب آخر،  هبت سدًى، وفيما يل  أ رز ما ت منه المقال

يبدو أن مصر ستةت نف جهوةها ف  مجال الطاقة النووية  عد حالة م  الجموة والركوة،  :يقول اللاتب
 .ساابتمبر الماضاا  11 و لن عقب توقيعها اتفاقية نووية مع روساايا أانا، زيارع الرليب  وتي  لمصاار ف 

لقد كانت ه ه االتفاقية  مثا ة التقا، مصاالص لللتا الدولتي ، فروسايا ترعب ف  اساتعاةع ةورها الةاا ق 
وساايطرتها على الباار  ا،وساا ، والرليب الةاايةاا  م  جانبه، يتطلع الوصااول  اقتصاااة  الةه لمرحلة 

  .لعر  المعافاع واالستقرار نظًرا لدور  الةه المحوري ف  العالم ا
Rosروس أتوض "وتنص االتفاقية على قياض شركة  at om"  الروسية  إقامة محطة قوى نووية ف  موقع

كم ع  عر   اةسلندرية، وت ت  ه ه  140التا ع لمحافظة مرسى مطرو  وال ي يبعد حوال   "ال بعة"
، حيث قاض 2015براير ف 10االتفاقية ف  إطار م كرع التفاهم الت  تم توقيعها  ي   وتي  والةية  ف  

روس أتوض "التقى فيها مدير عاض شاااااااركة  2015أعةاااااااطب  26الةااااااايةااااااا   عدها   يارع لموسااااااالو ف  
Ros at om"  تبمل محطة القوى النووية لالتفاقيةلمناقبة التصورات المالية والتقنية للمبروع، ووفًقا ،

https://besacenter.org/wp-content/uploads/2018/01/710-Egypts-Nuclear-Deal-with-Russia-Hebrew-final-1.pdf
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ميجا  1200ليد اللهر ا،  قدرع يقوض كل منها  تو VVER 1200على أر عة مفاعالت مياه خفيفة م  طراز 
 .وات
Rosروس أتوض "الةااايا ، قامت مصااار  توقيع اتفاقية مع شاااركة  نفبف   at om"  تق ااا  قياض ا،خيرع

 إقامة منبااااااا ع قر  محطة القوى لتخ ي  الوقوة النووي المةاااااااتخدض ف  المفاعالت و لن قبل إعاةته 
Rosروس أتوض "لروساااايا، ووفًقا لتقديرات  at om"وقع االنتها، م  المبااااروع ف  الفترع ما  ي  ، فإنه يت

 عاض فعلًيا استخدامه ف  والبد، 2022 عاض ا،ول للمفاعل التجريب  التبغيل يتم أن على ،2029 – 2028
 ونقل مصااااار ف  محلًيا المفاعالت أج ا، ةنتاج مبااااااريع إقامة روسااااايا اعت اض  لن، إلى ُي اااااام .2026

Rosروس أتوض "ت ااااااام  االتفاقية الت اض شاااااااركة وت .مصااااااار إلى ل لن المطلو ة الخبرع at om"  تقديم 
  .خدماتها لمحطة القوى النووية لمدع ستة أعواض

وفًقا للتقارير المعلنة حول االتفاقية، فإن تللفة المبروع تصل إلى االاي  مليار ةوالر، تم االتفا  على و
عامًا، ورعم  35الةداة على مدار صر  منها على أن تقوض ممليار ةوالر  25أن تقوض روسيا  إقراض مصر 

ما تتمتع  ه مصااااااار م  وفرع ف  حقول الغاز والنف ، إال أن الةاااااااياساااااااة التةاااااااعيرية الخاط ة وا،زمة 
االقتصااااةية الت  خيمت على الدولة طيلة ا،عواض ا،خيرع تةاااببت ف  انهيار صاااناعات الطاقة، ل ا فإنه 

مليون نةمة،  104حصا، عدة الةلان ف  مصر  ااااااااا  النظر إلى مصر، و صفة خاصة ف  ضو، حقيقة إ
 .يصبص إقامة محطة قوى نووية أمر هاض وجوهري لرفع كفا،ع مرفق اللهر ا،

اةشااارع إلى موجة االعتراضااات الراف ااة ةقامة ه ا المبااروع ف  تلن المنطقة سااواً،  :وأضااام اللاتب
قامة مبااااروعات سااااياحية نظًرا لقر ها م  ِقبل رجال ا،عمال ال ي  يرعبون ف  اسااااتغالل المنطقة ف  إ

م  البحر، أو م  ِقبل القلقي  على ما يمل  أن يةااببه ه ا المبااروع م  إضاارار  البي ة، إضااافة إلى البدو 
سااالان المنطقة ال ي  ي عمون أنه تم سااالب ا،رض منهم وعدض تعوي اااهم جرا، مصااااةرتها منهم، وهنا 

عقب الثورع على نظاض مبارك  2012موقع ال بعة ف  فبراير تجدر اةشارع إلى قياض آالم البدو  مهاجمة 
وأانا، موجة االضااااطرا ات الت  ضاااار ت البالة، ا،مر ال ي خًلف أضااااراًرا وإتالم معدات قدرت  ثماني  

 .مليون ةوالر
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 المبروع النووي ف  عهد عبد الناصر
عبد الناصااااار، فبحةاااااب خط  ةقامة مفاعل نووي تعوة لحقبة الرليب جمال  مصااااارلدى  :يقول اللاتب

، 2001 -1999تصريحات عل  الصعيدي، خبير الطاقة المصري ووزير اللهر ا، ا،سبق ف  الفترع ما  ي  
Alلموقع  - Moni t or  حيث 1967، تم التوقف ع  البد، ف  المباااروع  ةااابب حر  2015ف  سااابتمبر ،

إجرا، مناقصااة  ي  البااركات  كان م  المقرر تنفي ه على أيدي االتحاة الةااوفيت ، وف  الةاابعينيات تم
ا،مريلية،  عد تعهد الرليب ا،مريل  ريتبارة نيلةون  ت ويد كل م  مصر وإسراليل  منبآت نووية، 
إال أن المباااروع توقف  ةااابب الدساااتور ا،مريل  ال ي يل ض  وضاااع الدول الت  تحصااال على تلنولوجيا 

ولوجيا، أي الواليات المتحدع ا،مريلية، وف  المفعالت النووية تحت مراقبة الدول المصاادرع لتلن التلن
الثمانينيات خالل حقبة الرليب مبارك، تم إجرا، مناقصااااة  ي  شااااركات أمريل  وفرنةااااية السااااتحقا  
المباااااااروع، إال أنه تخلى ع  المباااااااروع لةاااااااببي ، ا،ول رفل الرأي العاض إقامة المفاعل  ةااااااابب كاراة 

  .طبيع  ف  مصر خالل التةعينيات، والثان  اكتبام حقول عاز 1986تبيرنو ل 
ورعم تركي  الصعيدي على الجانب المدن  للمفاعل النووي المصري، نظًرا للونه مصدًرا لتوليد اللهر ا،، 
إال أن الباان  ل يةاااور المجتمع االسااتخبارات  اةسااراليل  لةاانوات عديدع إزا، سااع  مصاار سااًرا لبنا، 

ض عندما قاض علما، ألمان  مةاااعدع 1962الت   دأت عاض  مفاعل نووي عةاالري، و لن على خلفية ا،زمة
 .مصر على تطوير صواريخ  اليةتية، وعوةتهم لمةاعدتها خالل حقبة الرليب مبارك

و طبيعة الحال، كان لمة لة النووي اةسراليل   صمة على مةاع  تطوير مصر للةال  النووي، ويمل  
ا   ن ةخول مصااار لعصااار الطاقة النوو ية جا، نتيجة لةاااياساااة الوحدع العر ية الت  انتهجها القول أي اااً

 جمال عبد الناصر ورؤيته لمصر زعيمة للعالم العر  ، فف  أعقا  ت سيب الوكالة الدولية للطاقة ال رية 
AEE(  , Es t abl i s hment  Ener gy  At omi c ، احتلت مصااااار صااااادارع قالمة الدول الت  1956عاض  ( 

تطوير البحث ف  ه ا المجال، وأفرزت  الفعل خالل الخمةينيات تةعى إلى إقامة  نية تحتية نووية و
علما، مباااااهوري  عالمًيا ف  المجال النووي، اختاروا مؤساااااةاااااات البحث ا،مريلية لتجةااااايد تطلعاتهم 
العلمية، وهنا تجدر اةشارع  صفة خاصة إلى البروفيةور محمد الوكيل ال ي احتلت مؤلفاته ف  مجال 

   .ا  ارًزا ف  ملتبات الجامعاتالهندسة النووية ملانً 
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ووفًقا لرؤية ناصر، فإن المةاع  النووية ال يجب أن ترتل  فق  على ا،عراض الةلمية، وإنما يجب أن 
تباامل  رنامًجا لتطوير الةااال  النووي، عير أن النباااط النووي، خالل تلن الفترع لم يتعد مرحلة البحث 

ل ي يبعد أر عة كيلومترات شمال عر  القاهرع، إضافة إلى فق  ةاخل مرك  أنباص لأل حاث النووية، ا
 عل الجامعات مثل القاهرع واةسااااالندرية، حيث اعتمد البحث ف  مرك  أنبااااااص على مفاعل صاااااغير 

 1958ميجاوات كانت مصااااااار قد حصااااااالت عليه م  االتحاة الةاااااااوفيت ، و دأت ف   ناله عاض  2لتوليد 
ه وسااالل اةعالض م  أنبا، ف  ه ا الباا ن، فقد أجرت مصاار ض، و حةااب ما تداولت1961واسااتخدامه عاض 

 االتحاة)مةااااعث حثيثة للحصاااول على ساااال  نووي والتمل  م  إنتاجه، وتوجهت م  أجل  لن للل م  
 إلى ا،مر  ه ووصل  لن، ع  معبًرا 1961 عاض ألقاه ال ي ناصر خطا  وجا، ،(والهند الصي  – الةوفيت 

حال حصااولها على سااال  نووي، سااتحصاال مصاار على قنا ل  رية مهما كلف  ف  أنه م  إسااراليل تح ير
 .الثم 

وشهدت تلن الفترع  هور شخصية  ارزع ف  مؤسةة الطاقة النووية المصرية تمثلت ف  صال  هداية، 
الت  أزاحت  "ال ااباط ا،حرار"ضااا   سااا ق ف  الجيم المصااري  رتبة عقيد، وأحد المقر ي  م  حركة 

، وال ي رعم حصااااااوله على ةرجة البلالوريوس فق  ف  الليميا،، تم 1952الحلم عاض  الملن فارو  م 
أصبص وزير  1970، و دً،ا م  عاض 1970حتى  1958تعيينه مديًرا لمؤسةة الطاقة النووية ف  الفترع م  

 ووفًقا لما أشاااااايع ع  هداية، فقد كانت لديه تطلعات لتطوير وقوة نووي مةااااااتقل يرتل  .البحث العلم 
على مفاعل ةنتاج البلوتنيوض ومنبااا ع ةعاةع تدوير البلوتنيوض ع  طريق الوقوة المباااع ةاخل المفاعل، 

 .و لن ف  رة على قدرات إسراليل النووية
على إقامة قةم لألشعة ةاخل مرك  أنباص،  1964ف  نفب الةيا ، ساعد االتحاة الةوفيت  مصر عاض 

أجرت الحلومة المصااارية مناقصاااة  1965المباااع، وف  نهاية يت ااام  مختبرات سااااخنة لمعالجة الوقوة 
ميجاوات م  اللهر ا، ولتحلية مياه البحر، ووقع االختيار على منطقة  150ةنباااا، مفاعل نووي لتوليد 

كم جنو  عر  اةساالندرية، ووفقًا  45 رج العر  ةقامة المفاعل على ساااحل البحر المتوساا  على  عد 
، فقد خطت مصار  الفعل ف   داية الةاتينيات 1995صاحف  أجري معه عاض لتصاريحات هداية ف  لقا، 

 .ض1970نحو  رنامج نووي عةلري  ل قالًما حتى وفاع ناصر عاض 
يبدو أن أحد أهدام خط  الجيم المصاااااري عباااااية حر  ا،ياض الةاااااتة كان تدمير  :وي ااااايف اللاتب

ب ا،ورا ، فالوضع االقتصاةي الصعب مفاعل ةيمونة، إال أن ه يمة الجيم المصري وفقدانه سينا، قل
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ال ي مرت  ه مصر إ ان حر  ا،ياض الةتة حال ةون مواصلتها الم   ف  تطوير البحث النووي، إضافة 
إلى فقد مصر عالد عبور القطع البحرية ف  قناع الةويب وعالد حقول النف  ف  سينا،، حتى أصبحت 

و ناً، عليه، قررت مصااار تحويل  .ا، جيباااها المه وضمصااار مطالبة  تقليص مي انيتها ال اااخمة ةعاةع  ن
مةارها مع التفو  النووي اةسراليل  إلى المةار الةياس ، واتخا   عل الخطوات الت  كان م   ينها، 

إلى معاهدع حظر الةاااااااال  النووي، إال أنها لم تصاااااااِد  عليها، فقد كانت خطوتها  1968ان ااااااامامها عاض 
د قامت  الفعل  تجميد  رنامجها النووي ف  تلن الفترع، ورعم ه ا اساااااااتعراضاااااااية فق ، و،نها كانت ق

وف  أعقا   لن، مارسااات الد لوماساااية المصااارية عبر قنوات مختلفة ضاااغوًطا ةل اض إساااراليل  التوقيع 
 .على المعاهدع، للنها لم تتمل  م  إحراز أي نجا  ف  ه ا الصدة

  منطلق تطلعااه إلى تطوير  نيااة ةنتاااج مواة هاادايااة العماال ف   رامجااه النوويااة، م واصاااااااالومع هاا ا، 
و عيًدا ع  القطاع النووي المصاااااري التا ع لمؤساااااةاااااة الطاقة  .منباااااطرع تةاااااتخدض ف  الةاااااال  النووي

DCA (Desالنووية المصاااارية، قاض هداية  إنبااااا، شااااركة  i gn  Cons ul t ant  As s oc i a t i on)  تمويل 
ل الهندسة النووية  هدم مةاعدع مصر على م  الحلومة المصرية لت م مجموعة م  الخبرا، ف  مجا

 .تطوير وقوة نووي مةتقل
، قامت الباااركة  عرض مباااروع ةقامة مفاعل نووي انال  االساااتخداض لتحلية مياه البحر 1970ف  عاض 
ميجا وات، واقترحت إقامته قر  اةسااالندرية، وقد حاز المباااروع ت ييد جمال عبد الناصااار،  40وتوليد 

ا كبيًرا  إشاااااااراك ال عيم الليب ، معمر الق اف ، ال ي تعهد  دوره  تقديم الدعم الماةي ال ي أ هر اهتمامً 
، تم توقيع اتفاقية  ي  مصاار وليبيا تتعلق  إنبااا، تحالف 1970و حلول عاض  .المطلو  لتنفي  المبااروع

ا،  الفباال ليب ، وتم تعيي  هداية وزير التعاون العلم  للتحالف، إال أن جهد الدولتي   -مبااترك مصااري
نظًرا لتطلعات الق اف  للخروج  نتالج ساااااااريعة تفو  قدرع هداية، مما أةى إلى تالشااااااا  الدعم المال  

 .الليب 
 

 :المبروع النووي ف  عهد الةاةات
، حيث تم حله 1974الةااااااااةات حتى عاض  ل التحالف المصاااااااري الليب  قالًما تحت حلم  :يقول اللاتب

 ةاااابب تآمر الق اف  على الةاااااةات، وتم إعفا، هداية م  منصاااابه وزيًرا للتعاون العلم  للتحالف، وحل 
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، ونظًرا لرعبة الةاااةات ضااخ رو  جديدع ف  المؤسااةااة النووية، حيث كانت تتبع 1977عاض  DCAشااركة 
ة وتبعية المؤساااااااةاااااااة لوزارع اللهر ا،، إال أن المجتمع وزارع الدفاع، فقد تم نقل إةارع ا،نباااااااطة النووي

االساااتخبارات  اةساااراليل  اساااتمر ف  تعُقب مةااا لة النووي المصاااري  دقه، خباااية اعت اض مصااار إقامة 
مالية المطلو ة ةقامة مةااااااااار اليورانيوممباااااااروع أجه ع طرة مرك ية لتخصااااااايب  ، و لن ،ن الموارة ال

م إيال، جهد خاص للوقوم على طبيعة العالقات  ي  مصااااااار وشاااااااركات البلوتنيوض قليلة للغاية، ول ا ت
 .عر  أورو ا، خاصة الموجوةع ف  ألمانيا، المهتمة  تطوير وإنتاج عناصر وأجه ع تخصيب اليورانيوض 

، توقيع مةوةع 1974،  عد زيارع نيلةون لمصر عاض 1976و حةب ما هو معروم، فقد تم ف  أعةطب 
ت المتحدع والوكالة الدولية للطاقة ال رية، تق اااااا   إقامة محطة قوى نووية اتفا   ي  مصاااااار والواليا

Wesف  ساااايدي كرير قر  اةساااالندرية، ت اااام مفاعلي  للمياه الخفيفة م  إنتاج  t i nghous e  لدى كل
 .ميجاوات 600منهما القدرع على توليد 

ع اللهر ا،،  خوض الخاضاااااااعة لوزار "هي ة المحطات النووية"و ةااااااابب عدض تنفي  المباااااااروع، قامت 
 المفاعالت م  عدة لبااااارا، (اليا ان – فرنةاااااا – ألمانيا)اتصااااااالت ملثفة مع شاااااركات أجنبية أخرى م  

 ".ال بعة" موقع على االختيار ووقع النووية،
 

 :المبروع النووي ف  عهد مبارك
الرليب الةااااةات،  ما تبااامل م  عالقات حرص الرليب مبارك على انتهاج نفب ساااياساااة  :يقول اللاتب

وايقة مع الواليات المتحدع وق اااية الةاااالض مع إساااراليل، وساااعى ف  سااانواته ا،ولى إلى ةفع مباااروع 
 .قوضت مةاعيه إزا، تحقيق ه ا الهدم تبيرنو لإقامة محطة نووية، إال أن كاراة 

خاللها اساااتعداة  الةه التوقيع على  ، أجرى وزير الطاقة اللندي زيارع لمصااار، أعل 1982ومع حلول مايو 
، وهو ا،مر "كاندو"عقد تعاون نووي مبااااترك مع مصاااار يهدم إلى حصااااول مصاااار على مفاعل م  طراز 

ال ي أشااااعل ال ااااو، ا،حمر لدى االسااااتخبارات اةسااااراليلية، فه ا المفاعل ال ي جرى تطويره ف  كندا، 
ا ةنتاااج يعماال على إ طااا، وتبريااد المياااه الثقيلااة وت وياادهااا  وق وة نووي طبيع ، ممااا يجعلااه مناااسااااااابااً

 .اليورانيوض واستخدامه ف  ا،عراض العةلرية
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ف  المقا ل، و ةبب معارضة كندا  يع تلنولوجيا نووية لدول البر  ا،وس ، اضطرت إلى التراجع ع  
 (.ول أخرى اكةتان وة -الهند)سياستها الةا قة، فباعت مفاعالت نووية م  نوعية المياه الخفيفة لدول 

)) AECLو لت االتصاااااااالت  ي  مصاااااار والبااااااركة اللندية  At omi c  Ener gy  of  Canada  L t d  ،إزا
قالمة للنها اتةااامت  الب ، الباااديد، حيث اساااتغرقت ماال يقل ع  امان  "كاندو"الحصاااول على مفاعل 

 .تبيرنو لسنوات، نظًرا لوقوع كاراة 
  أج ا، المفاعل، على أن ت وة الباااااركة اللندية م %30، تتولى مصااااار تصااااانيع حوال  1989ووفًقا لعقد 

، عير أنه  ةاااابب مباااااكل التمويل، تم رفع المبااااروع م  "كاندو"مصاااار  الوقوة النووي لتبااااغيل مفاعل 
 .جدول ا،عمال المصري

، إقامة 1982و التوازي مع  لن  دأ العمل على تطوير سريع ةاخل مرك  إنباص النووي، حيث شهد عاض 
)الةاااخنة وإةارع النفايات  مرك  للمختبرات Hot  l abor a t or y  and was t e  managemet  c ent er  

– HLWMC)  و لن لمعالجة النفايات المباااااعة المتجمعة ةاخل المنباااااآت النووية ف  مصااااار، إضاااااافة إلى
 .احتواله على خاليا مركبة ساخنة تةتخدض ف  أ حاث استخالص البلوتنيوض، تم شراؤها م  فرنةا

البد، ف  إقامة منبااااااا ع ةنتاج الوقوة النووي محلًيا  مةااااااااعدع ألمانيا، كما أعيد  ، تم1989وف  عاض 
 عد توقف العمل  ه طوال فترع الثمانينيات، الت  تم استغاللها  1990تبغيل مفاعل أنباص القديم عاض 

نهاية ميجاوات، ومع  5ف  تطوير أنظمته، إضاااااااافة إلى توقيع اتفاقية مع الهند لرفع قدرع المفاعل إلى 
ميجاوات، كانت مصاار قد حصاالت عليه  22، تم إنبااا، مفاعل آخر لأل حاث ف  أنباااص  قدرع 1992عاض 

Iم  ا،رجنتي  وتولت شركة  NVAP  ا،رجنتينية إقامته، إضافة إلى قيامها  إقامة منب ع ةنتاج الوقوة
   .النووي م  أجل المفاعل

دفاع، المبااااااير عبد الحليم أ و ع اله، ف  الةااااااع  ، شاااااارع وزير ال1984ويبااااااير اللاتب إلى أنه ف  عاض 
السااات نام خطة  الةه للحصاااول على ساااال  النووي، و لن رعم تقارير وساااالل اةعالض الت  أشاااارت إلى 
تحفظ الرليب مبارك إزا، ه ه المةااااااا لة، ور ما يرجع ه ا إلى التقار  الفلري  ي  أ و ع اله واةخوان 

 .م  معارضة شديدع التفاقية الةالض مع إسراليل المةلمي ، إضافة إلى ما اشتهر  ه
، أكد أ و ع الة  بلل قاطع على أن إسراليل ه  العدو الرلية  والوحيد، ول ا، عمد أ و 1987فف  يناير 

ع الة إلى البحث ع  قنوات للحصاااول على مواة نووية، وأجرى اتصااااالت مع مةااا ولي  عراقيي  لبحث 
مةاعده، اللوا، حةاض خيرت يوسف، طلب م  مواط  فرنة  شرا،  إملانية التعاون النووي، حتى أن
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كجم م  اليورانيوض لتخصيبها ف  فرنةا، عير أنه ال توجد معلومات حول نتالج اتصاالت أ و ع الة  100
 .ورجاله ف  ه ا الملف

،  لن "2000 در "أخرى ارتبطت  المبااااير عبد الحليم أ و ع الة، ه  مبااااروع  ق ااااية :وي اااايف اللاتب
 تعاون مباااااااترك مع ا،رجنتي  والعرا ، ويهدم إلى تطوير صاااااااواريخ  1982المباااااااروع ال ي  دأ عاض 

 الةاااتية على مرحلتي  وت ويده  الوقوة الصااالب لمةاااافة تصااال إلى ألف كيلومتر، حيث حصااالت مصااار 
ا،لمانية، وترأس المبااااروع ف  سااااال  ور  اللوا، حةاااااض  MBBعلى التلنولوجيا الخاصااااة  ه م  شااااركة 

رت يوساااااف، كما تم شااااارا، أج ا، م  الصااااااروم م  الواليات المتحدع ا،مريلية  واساااااطة مهندس خي
صاااااااواريخ مصاااااااري يحمل الجنةاااااااية ا،مريلية، هو عبد القاةر حلم ، ال ي نجص ف  تجنيده أ و ع الة 

قيامه وةفعه  ه ا العمل إلى خر  القانون ا،مريل ، مما ةفع الةلطات ا،مريلية إلى القبل عليه أانا، 
والت  كان م  المقرر اسااتخدامها ) بااح  أليام اللر ون ا،سااوة على مت  طالرع نقل عةاالرية مصاارية 

شاااهر وتغريمه  46، وقد صااادر عليه الحلم  الةاااج  (ف  حماية أج ا، الصااااروم م  الحرارع ف  الطالرع
 .ألف ةوالر 350

، "2000 در "ان على ةراية  مباااااااروع ورعم عدض وجوة أةلة، إال أنه م  المنطق  االفتراض   ن مبارك ك
وأن  ةاابب  لن احتدمت ا،زمة  ي  مصاار والواليات المتحدع، واضااطر مبارك إلى الت ااحية    و ع الة، 

 .1989حيث تمت إقالته ف  أ ريل عاض 
وانتهى ا،مر  خةاااارع سااابا  التةااالص النووي، فمن  الخمةاااينيات حتى منتصاااف الةااابعينيات، لم تواجه 

ا، الحصاااااااول على منباااااااآت نووية تتيص إنتاج البلوتنيوض واليورانيوض المخصاااااااب مصااااااار صاااااااعو ات إز
الستخدامه ف  أعراض عةلرية، وه ا  ف ل المصالص االقتصاةية الت  حققتها الدول المصدرع للةال  

 .النووي و ةبب االعتقاة الراسخ   ن تطوير الةال  النووي يتجاوز قدرات ةول العالم الثالث
أنه، مبدلًيا، كان لدى مصااار ف  حقبة ناصااار الفرصاااة للبد، ف  إقامة منباااآت ةنتاج  وخلص اللاتب إلى

إةارع القطاع النووي  باالل فاشاال،  :البلوتنيوض، إال أنها لم تةااتغل تلن الفرصااة، و لن لعدع أساابا ، منها
لمصر وتوجيه الموارة ةعداة الجيم المصري وتجهي ه لمحار ة إسراليل، واحت ان االتحاة الةوفيت  

 .ف  تلن الفترع فرض عليها قيوًةا منعتها م  التقدض النووي وتحولها لدولة أكثر قوع
وأنه رعم ما أحرزته الصااناعة المصاارية، و صاافة خاصااة الصااناعات العةاالرية م  تقدض كبير ف  العقوة 

وا  مصاار ا،خيرع، إال أن مصاار لم تةااتغل قدراتها ف  التطوير النووي، فالرليب الةاااةات، ال ي فتص أ 
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على مصاااراعيها أماض الواليات المتحدع، لم يرعب ف  المخاطرع  ه ا، وك لن مبارك، ال ي سااااوره البااان 
إزا، نجا  مبروع تطوير الةال  النووي، خاصة  عد ا،زمة الةياسية الت  تةبب  ها المبير أ و ع الة، 

 .دض لألعراض المدنيةإضافة إلى أن تعثر مصر ف  تلن الفترع إزا، تمويل  رنامج نووي يةتخ
 

 :خاتمة
يختتم الباحث ورقته  القول   ن ق اااااااية الحاجة للت وة  ةاااااااال  نووي عاةت للظهور م  جديد على 

Jجدول أعمال مصااار والةاااعوةية  عد اتفاقية النووي اةيران   CPOA  هدم رةع إيران، 2015ف  يوليه  ،
ا، الحصاااااااول على ساااااااال  نووي إال أنها لم ورعم حقيقة أن تلن االتفاقية أ ط ت م  التقدض اةيران  إز

تمنع مواصاااالة إيران على تطويره وإحراز نتالج مةااااتقبلية، ورعم ه ا، هناك هدو، نةااااب  يةااااوة حالًيا 
 .خاصة ف   ل عمل إةارع ترمب على كبص النووي اةيران 

ت أما فيما يخص اتفاقية إقامة محطة قوى نووية ف  ال اااابعة، فإن المبااااروع ساااايتطلب عباااار ساااانوا
لتنفي ه، وه  فترع زمنية طويلة  النةاااابة لما يبااااهده الباااار  ا،وساااا  اليوض م  متغيرات، ول ا فإنه ال 
ينبغ  اساااتبعاة أن يلقى ه ا المباااروع نفب المصاااير ال ي القته جهوة مصااار الةاااا قة ف  ه ا الم ااامار، 

ال  النووي، وف  حال تحقق المبااااروع، فإنه ل  يلون م  الممل  اسااااتخدامه مباشاااارع ف  تطوير الةاااا
إضاااااااافة إلى أن البلوتنيوض الناتج م  الوقوة النووي المةاااااااتخدض ف  مفاعالت المياه الخفيفة ال يرقى 
لجوةع الةاال  النووي، و لن نظًرا ،ن نظاض تباغيلها يقوض على إنتاج اللهر ا،  بالل متواصال، عير أنه 

صااااااار البااااااارعية إزا، إقامة مصااااااانع على المدى الطويل، يمل  أن تمنص المفاعالت النووية مةاااااااتقباًل م
لتخصاايب اليورانيوض ولو  نةاابة ضاا يلة، م  أجل إنتاج وقوة نووي للمفاعالت، وم  ام يصاابص الطريق 
أماض مصااار قصااايًرا إزا، تملنها م  تخصااايب اليورانيوض  نةااابة أكبر تةاااتخدض ف  ا،عراض العةااالرية، 

ر شرعية إقامة منب ع لتدوير الوقوة إضافة إلى أن تبغيل مفاعالت القوى ف  مصر م  ش نه منص مص
النووي المةاااااااتخدض ف  مفاعالت القوى، ويمِل  مصااااااار مةاااااااتقباًل م  إقامة مفاعل ةنتاج البلوتنيوض 

 .(1) .لألعراض العةلرية، و التال  فتص آفا  جديدع لتطوير الةال  النووي

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات1)


