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يوجد ست دول رشق أوسطية لديها برامج طاقة نووية عاملة أو مخطط لها حاليًا. ولكن حجم ونضج الربامج النووية املطروحة   
يف املنطقة باإلضافة إىل دوافعها وتحدياتها تختلف من دولة إىل أخرى. فمن ناحية احتىاجات وقود اليورانيوم منخفض التخصيب، 
فإن القدرة الكهربائية الـُمتوقع إنتاجها من الطاقة النووية يف منطقة الرشق األوسط بأكملها حتى العام ٢٠٤٠م، ترتاوح من ١١ - ٤٢ 
غيغاوات. وباالستناد إىل التقديرات املرتفعة وتلك املنخفضة، فقد بات من الواضح أن منطقة الرشق األوسط  بحاجة إىل مصادر أساسية 
لوقود اليورانيوم وللتخصيب. وحتى لو تم االستناد إىل التقدير املنخفض، فإن املنطقة ستحتاج إىل حوايل ٢٤٢ طن من اليورانيوم منخفض 
التخصيب كل عام، وبالتايل إىل قدرات كبرية لتخصيب اليورانيوم أيضاً. أما من ناحية مزودي الطاقة النووية، فإن روسيا تقود السباق 
مبفاعالتها التي تعتمد تكنولوجيا املاء الخفيف من خالل ترحيبها باملساعدة يف متويل برامج الطاقة النووية يف املنطقة. ومن املنظور 
االقتصادي، فإن استخدام الطاقة النووية يف منطقة الرشق األوسط سيصبح خيارًا غري مجد إذا بقيت تكاليف الطاقة الشمسية مستمرة 

يف االنخفاض.

د. عيل أحمد
زميل باحث يف سياسات الطاقة يف معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية - بريوت
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  أصبح الرشق األوسط يف مركز موجة جديدة لبناء محطات الطاقة 
النووية يف ظل وجود خطط طموحة لبناء هذه املحطات يف كل من مرص 
العربية  واإلمارات  وتركيا  السعودية  العربية  واململكة  واألردن  وإيران 
إىل  املنطقة  يف  املحطات  تلك  لبناء  الرسمي  ويستند التسويغ  املتحدة. 
مجموعة من التحديات املشرتكة التي تواجه بلدانها. من بني تلك التحديات 
الطلب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية واملياه املحالة بسبب الزيادة السكانية 
والنمو االقتصادي، والحاجة إىل تحقيق شبكة أمان للطاقة من خالل تقليل 
آن،  يف  مصادرها  وتنويع  خارجية  مصادر  من  استريادها  عىل  االعتامد 
باإلضافة إىل تكلفة الفرصة البديلة١ (Opportunity cost) مع ما يرافقها 
من استهالك كميات من الوقود والغاز من أجل توليد الطاقة الكهربائية 
عوًضا عن االستفادة من تلك املوارد يف التصدير.٢ هذا باإلضافة إىل أنه قد 
تم تبني الطاقة النووية دامئًا بصفتها محفز عىل االعتامد الذايت، وعىل بناء 
قوة عمل عالية التأهيل واملهارة، فضالً عن كونها معززة للنمو االقتصادي.٣ 
وتركز هذه الدراسة عيل تقيّيم الوضع الحايل والخطط املستقبلية،   
فضالً عن رصد وتحليل مجموعة التحديات املتنوعة املرتبطة بنرش الطاقة 
النووية يف الرشق األوسط. كام تهدف أيًضا إىل تسليط الضوء عىل اعتبارات 
رئيسية أخرى مثل احتىاجات املوارد، واألمن النووي، باإلضافة إىل موردي 

تلك التقنية املتاحني، والتقنيات املتوفرة.

: برامــج الطاقــة النوويــة الســلمية يف منطقــة الــرشق  أوالً
األوســط.. الوضــع الراهــن والتوقعــات 

يوجد ست دول رشق أوسطية (مرص، إيران، األردن، اململكة العربية   
نووية  طاقة  برامج  لديها  املتحدة)  العربية  واإلمارات  تركيا،  السعودية، 
مخطط لها حاليًا. إيران واإلمارات العربية املتحدة لديهام الربامج األكرث 
يف  (بوشهر-١)  املنطقة  يف  العامل  الوحيد  املفاعل  يوجد  حيث  تقدًما، 
إيران، فيام تتجه دولة اإلمارات إلنشاء أربع مفاعالت. كام أن  تركيا لديها 

أيًضا برامج متقدمة، حيث وقعت بالفعل مشاريع مع الرشكة الروسية 
للطاقة النووية Rosatom لبناء أربع مفاعالت يف موقع Akkuyu عىل 

الشاطئ الجنويب لرتكيا.٤

شكل رقم (١): الوضعية الحالية للمشاريع النووية 
يف الرشق األوسط

قطر،  ُعامن،  الكويت،  (البحرين،  خليجية  دول  ست  فإن  وكذلك   
اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة) كانت قد قررت 
والكويت  البحرين  ولكن  مشرتك،  نووي  برنامج  تطوير  ٢٠٠٦م  العام  يف 
وُعامن وقطر انسحبوا من هذا املرشوع عىل ضوء حادثة مفاعل فكوشيام 
خططهام،  فلديهام  السعودية  العربية  واململكة  األردن  أما  الياباين.٥ 
عن الحصول  وتقومان حاليا بتطوير اإلطارين القانوين والتنظيمي، فضالً 
عىل البنية التحتىة والكفاءات واملوارد البرشية املطلوبة. كام أن مرص، من 
بحثية  قاعدة  وجود  ناحية  من  السيام  أفضل  قدرات  متتلك  آخر،  جانب 
نووية عريضة، وخطط قد تم وضعها منذ حقبة الستينات يف القرن املايض. 
وبخصوص إرسائيل، الدولة الرشق أوسطية الوحيدة التي متتلك سالًحا   
نوويًا، كانت قد درست إمكانية إقامة مفاعالت نووية يف شامل صحراء 

مقدمــة
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وكذلك  إلحاًحا،  أقل  املسألة  جعل  الطبيعي  الغاز  اكتشاف  لكن  النقب.٦ 
حادثة مفاعل فوكوشيام الياباين لعبت دورًا يف إعادة النظر يف املرشوع. 

يف  املوجودة  النووية  الطاقة  مشاريع   (٢) رقم  الشكل  ويلخص   
ومنخفض،  عايل  تقديران،  وهناك  أحجامها.  توافق  حيث  من  املنطقة 
إىل  باإلضافة  دولة،  لكل  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  عىل  املرشوع  لقدرة 
كامل منطقة الرشق األوسط. التقدير املنخفض يفرتض أن ليس كل البنية 
النووية املخطط لها سوف تكون محققة بالكامل. وهو تقدير متحفظ

اتفاقات  هناك  كان  إذا  وما  املعني  البلد  إىل  باالستناد  تقريره  تم  وقد 
وجود  املرتفع  التقدير  يفرتض  األخرى،  الجهة  وعىل  نهائية.  تعاقدية 
سياسات إقليمية محبذة لوجود طاقة نووية. التقدير املنخفض بالنسبة 
لبلدان كمرص واألردن واململكة العربية السعودية هو صفر ألنه مل توقع 
متطورة  خطط  وجود  من  بالرغم  اآلن،  حتى  نهائية  تعاقدية  اتفاقات 

بشكل جيد للقيام ببناء مفاعل نووي واحد عىل األقل يف تلك البلدان.

شكل رقم (٢): القدرات الـُمتوقعة لربامج الطاقة النووية يف الرشق األوسط

االتفاق النووي اإليراين وانعكاساته إيرانيًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا القسم الخامس:
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ثانًيا: االحتىاجات من املوارد واالنتشار النووي

يف  نووية  برامج  تأسيس  بشأن  املقلقة  األمور  أبرز  أحد  يتمثل   
املتعلقة  املخاطر  يف  العامل  مناطق  من  وغريها  األوسط  الرشق  منطقة 
املنطقة  يف  النووي  امليغاوات  ازدياد  فمع  النووي.  االنتشار  مبوضوع 
ستزداد خطورة تدفق املواد الحساسة القابلة لالستخدام العسكري مثل 
اليورانيوم املخصب ووقود البلوتونيوم. وبالتأكيد فإن درجة الخطورة يف 
موضوع االنتشار ستختلف من بلد إىل آخر طبًقا للجهة التي ستتحكم يف 
نشاط دورة الوقود النووي، والكيفية التي سيتم من خاللها هذا التحكم، 

ونوعية الضامنات التقنية واملؤسسية التي سيتم االلتزام بها. 
إىل  استناًدا  دولة  لكل  النووية  القدرات  تقديرات  عيل  وباالعتامد   
املعطيات املذكورة يف الشكل رقم (٢)، ولكامل املنطقة أيًضا، ميكن تحديد 
االحتىاجات السنوية املطلوبة من أجل الوقود والتخصيب. وكام هو موضح 
يف الجدول رقم (١)، فإن منطقة الرشق األوسط ستحتاج مصادر أساسية 
املنطقة  فإن  املنخفض،  التقدير  إىل  باالستناد  وحتى  وللتخصيب.  للوقود 
 (LEU) ستحتاج إىل حوايل (٢٤٢) طن من اليورانيوم املنخفض التخصيب
يف كل سنة، وهي بالتايل، ستحتاج إىل أكرث من مليون SWU يف كل عام، 

 وهذا الرقم يرتفع إىل (٤٫٤) مليون SWU عند استخدام التقدير املرتفع.٧
جدول رقم (١): احتىاجات التخصيب ومزودي الوقود لربامج 

الطاقة النووية يف الرشق األوسط
State Projected 

Capacity
megawatt (year)

(low-high)

 Million
SWU/yr

(low–high)

Fuel Supplier

Egypt 0–4,800 (2030) 0–0.5 Likely Russia
Jordan 0–2,000 (2026) 0–0.2 Russia
Iran 2,000–3,000 

(2030) 0.2–0.3 Russia
Saudi 
Arabia

0 –17,000 (2040) 0–1.8 Unknown
Turkey 3,350–9,400 

(2030) 0.4–1.0 Russia
UAE 5600–5600 

(2020) 0.6–0.6 South Korea
Total 10,950–41,800 

(2040) 1.2–4.4 -

يأخذ  ال  املطلوب   SWU طاقة مدى  تحديد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   
مزودي  قبل  من  عرضها  يتم  أن  ميكن  التي  الوقود  عقود  االعتبار  بعني 
الطاقة النووية مثل روسيا وفرنسا. وبالتايل، فإنه من الـُمتوقع أن الكميات 
ويُعد  أقل.  ستكون  التخصيب  منخفض  اليورانيوم  من  املطلوبة  الفعلية 
وللدول  وقود مصدر ربحي محتمل للبائعني  تزويد  عقود  عىل  الحصول 
عمل  طريقة  من  منتفعة  الروسية    Rosatom رشكة أن  وطاملا  املزودة. 
ستقوم  األغلب  فعىل  مشاريعها،  يف   (Build-Own-Operate (BOO
بتزويد اليورانيوم منخفض التخصيب ملفاعالتها. وقد تكون الحالة اإليرانية 
االستثناء الوحيد حيث أن الجمهورية اإلسالمية أكدت عىل حاجتها إلنتاج 
يف  مركزية  نقطة  كانت  القضية  وهذه  محليًا.  ملفاعالتها  النووي  الوقود 

نقاشات إيران مع مجموعة دول ٥+١ حول برنامجها النووي.٨ 
إن تقدير اإلنتاج السنوي من الوقود املنضب مساو للحاجة السنوية   
لكل  طن   (٢٢) حوايل  هي  والتي  التخصيب،  منخفض  اليورانيوم  من 
ويسرتد  سيزود بالوقود  ستتضمن أن البائع  غالبًا  وكل العقود  ميغاوات. 
النفايات املخزنة. ويف الحقيقة، فإن روسيا قدمت خيار «االسرتداد» للوقود 
املنضب ضمن طريقة عملها املتبعة؛ وهذا الخيار تم اعتامده مؤخرًا من 
أجل مفاعل بوشهر-١ اإليراين، وهو أيضا جزء من االتفاق مع األردن.٩ أما 
بالنسبة ملفاعل Akkuyu الرتيك فإن موضوع بقاء الوقود املنضب هناك 

مل يُحسم بعد.١٠ 

ثالًثا: التكنولوجيا النووية وخيارات البائعني

تزويد  يف  النووية  الطاقة  مساهمة  نسبة  انخفاض  استمرار  مع   
من  األوسط  الرشق  إىل  يُنظر  املتقدمة،  الدول  يف  للشبكات  الكهرباء 
قبل الصناعة النووية باعتباره سوقًا محتملة كبرية لبناء مفاعالت نووية 
جديدة.١١ ومن جهة التزويد، فهناك حاليًا ستة خيارات من التكنولوجيا 
بتصميامتها  هذه الخيارات  يف الرشق األوسط.  النووية املتاحة لالنتشار 
املتناظرة مع إمكانياتها املوظفة تم تضمينها يف الجدول رقم (٢). وحتى 
اآلن، فإن Rosatom، الرشكة اململوكة من قبل الدولة الروسية، تظهر يف 
 .VVER مقدمة السباق مع تكنولوجيا املفاعالت النووية باملاء الخفيف
Ro- وقعت بالوقود،  اإليراين  بوشهر  مفاعل  وتزويد  بناء  إىل   وباإلضافة 
 ١٢٠٠ بطاقة   VVER مفاعالت أربعة  لبناء  تركيا  مع  اتفاقات   satom
من  متقدمة  مرحلة  يف  دخلت  أنها  كام   ١٢.Akkuyu موقع يف  ميغاوات 
املفاوضات مع األردن لبناء أول محطة طاقة نووية مع توقيع االتفاقيات 
ومرص  روسيا  وقعت  ٢٠١٥م،  عام  نوفمرب  ويف  املرشوع.١٣  تطوير  حول 
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اتفاقًا لبناء أول محطة طاقة نووية مرصية يف موقع الضبعة، ومل تتضح 
قيمة االتفاقية.١٤ إن نجاح Rosatom يستند بشكل رئييس إىل استفادتها 
وهو  ألعاملها،  كنموذج   (Build-Own-Operate (BOO منوذج  من 
منوذج يهدف إىل تسهيل الحصول عىل الطاقة النووية لدول قادمة حديثًا 

لهذا القطاع بدون بنية تحتىة ومالية وبرشية مالمئة.
ويف الخليج، وقع الخيار عىل تكنولوجيا APR-1400 الكورية الجنوبية   
من قبل اإلمارات العربية املتحدة. وجاء ذلك كتفضيل بني عدة بائعني 
من فرنسا واليابان والواليات املتحدة باالستناد إىل كون تلك التكنولوجيا 
أكرث مرونة يف مالقاة متطلبات العرض اإلمارايت.١٥ ومع ذلك، فإن السوق 
الذي يتضمن أكرب اإلمكانيات هو سوق اململكة العربية السعودية. ففي 
مايو عام ٢٠١٢م، أعلنت مدينة امللك عبد الله للطاقة املتجددة والنووية 
عن خطط لبناء (١٦) مفاعل نووي بطاقة إجاملية (١٨) غيغاوات بحلول 
ومل  ٢٠٤٠م.١٦  إىل  التاريخ  هذا  تعديل  مؤخرًا  تم  وقد  ٢٠٣٢م،  العام 
تحدد اململكة العربية السعودية بعد الجهة أو الجهات التي ستزودها 
وقعت  قد  السعودية  الحكومة  فإن  األحوال،  كل  ويف  النووية.  بالطاقة 
عدة اتفاقيات تعاون مع فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية واألرجنتني. ففي 
يونيو عام ٢٠١٥م، وقعت اململكة العربية السعودية مع فرنسا خطاب 

نوايا «لدراسة جدوى إنشاء مفاعلني نويني».١٧ 

جدول رقم (٢): مزودو التكنولوجيا النووية وتصاميمهم الخاصة

Country Vendor Technology Design Power 
(megawatt)

Russia Rosatom PWR VVER 1000/1200
South 
Korea KEPCO PWR APR—

1400 1400

France Areva PWR EPR 1600
USA—
Japan Westinghouse PWR AP—

1000 1000

USA—
Japan GE Hitachi BWR ABWR 1350

Canada AECL PHWR ACR---
700 700

رابًعا: الجانب االقتصادي 

محطة  خالل  من  الطاقة  توليد  يف  للتكلفة  الرئييس  املكون  إن   
نووية، مهام كان حجم املحطة، هو تكلفة بناء املفاعل نفسه. أما تكلفة 
املكونات األخرى ذات الصلة بعمل املحطة، مثل: تغذية املفاعل بوقود 
اليورانيوم، وعملية التشغيل، والتعامل مع املخلفات الناتجة عن النشاط 
عمل  مدة  تنتهي  أن  بعد  املوقع  لتنظيف  ميزانية  وتأمني  اإلشعاعي، 
املفاعل،  فهي أقل ولكنها غري أكيدة بدقة. ومعظم التكاليف األساسية 
العامل  فإن  ولذا  الكهربائية.  الطاقة  بتوليد  البدء  قبل  إنفاقها  يتم 
العامل.  حول  جديدة  مفاعالت  بناء  وجه  يف  كبريًا  عائًقا  كان  االقتصادي 
وتتفاقم املشكلة املطروحة بسبب التكلفة املرتفعة يف حالة إضافة عدم 
اليقني إلىها. وتُظهر التحليالت التاريخية لبناء املفاعالت وتكلفة التشغيل 
اختالفات كبرية بني عدة مفاعالت مختلفة.١٨ وهناك أيًضا مشكلة أخرى 
ترسخت عرب خربات تاريخية متنوعة مفادها تجاوز كل من املدد الزمنية 

املقررة للتنفيذ، وكذلك امليزانيات املرصودة لذلك.
كام أن آفاق املستقبل ال تبدو مرشقة أو واعدة بخصوص تكلفة املفاعالت   
يف  الخرباء  من  مجموعة  أعدها  استرشافية  دراسة  خلصت  فقد  النووية. 
تكنولوجيا الطاقة النووية - ثالثون خبريًا من الواليات املتحدة مع ثالثني 
خبريًا أوروبيا- خلصت إىل أن تصاميم (Gen. III/III+) الحالية ستصبح 
بشكل ما أكرث تكلفة يف العام ٢٠٣٠م منه يف العام ٢٠١٠م، وتوقعت أن 
الجيل التايل من تصاميم (Gen. IV) سيصبح مكلًفا أكرث يف العام ٢٠٣٠م . ١٩

ويف هذا املقام، ميكن القول: إن اتفاق KEPCO مع اإلمارات العربية   
املتحدة يُعترب حالة خاصة، وأنه من غري املمكن الوصول إىل استنتاجات 
ذات صلة بالجانب االقتصادي للطاقة النووية من خالل هذه الحالة. وقد 
اتضح أن الهدف الرئييس من خالل هذه االتفاقية مع اإلمارات العربية 
املتحدة هو التعريف بصادرات كوريا الجنوبية يف مجال الطاقة النووية 
يف منطقة الخليج، وكسب املزيد من الثقة السوقية. ولهذا السبب فإن 
البعض  أن  حتى  كبري؛  حد  إىل  املرشوع  هذا  دعمت  قد  الجنوبية  كوريا 
قدر بأن االتفاق مع اإلمارات كان تحت الخط الصناعي املتوسط بنسبة 
أن يتم انتقاد املرشوع  ٢٠ باملئة.٢٠ ويف ضوء ذلك، فإنه مل يكن مفاجئاً 
داخل كوريا الجنوبية بصفته ضعيف من ناحية املردود االقتصادي، وأن 
الزبائن املستقبليني سيطالبون مبعاملتهم بنفس الرشوط.٢١ ويف ظل وجود 
فإن  النووية،  املشاريع  يف  املناقصات  بطريقة  العمل  من  طويل  تاريخ 
هذا األسلوب سيظل األكرث مالءمة وبخاصة للبلدان التي لديها مشاريع 
نووية طموحة. وبالتايل فإن أي نوع من الدعم ميكن أن يُقدم فقط ألول 
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مرشوع أو مرشوعني، وال ميكنه أن يكون قاعدة للتوسع مبقاييس كبرية 
للطاقة النووية يف املنطقة. 

يف  النووية  الطاقة  اقتصاديات  حول  للمؤلف  سابقة  دراسة  ويف   
اململكة العربية السعودية، خلص إىل أن الكهرباء املولدة بواسطة الطاقة 
الشمسية يف طريقها إىل أن تصبح أقل تكلفة من تلك املولدة عن طريق 
ميكن  التي  الرسعة  مدى  حول  فالتقديرات  النووية.٢٢  الطاقة  محطات 
لتكلفة استخدام الطاقة الشمسية أن تهبط بها كانت مدهشة. وإذا كان 
املنرصم  العقد  خالل  الشمسية  الطاقة  ألواح  تكلفة  يف  الحاد  لالنخفاض 
(أكرث من ٧٥٪ منذ العام ٢٠٠٩م)٢٣ أن يستمر حتى نهاية العقد الجاري، 
فإن تكلفة توليد الطاقة النووية سوف تتجاوز تلك املتولدة عن الطاقة 
الشمسية. وهناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأن تكاليف الطاقة الشمسية 
يف  النضج  قلة  ستنخفض  أيًضا  ومعها  الطريقة،  بنفس  أكرث  ستنخفض 

التكنولوجيا املتوخاة. 
In- وباالستناد إىل دراسة حديثة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة   )

ternational Renewable Energy Agency) ومؤسسة مصدر للعلوم 
والتكنولوجيا Masdar Institute of Science and Technology، فإن 
اإلمارات  يف  تنافسية  أسعار  بتحقيق  بدأت  قد  الشمسية  الطاقة  ألواح 
العربية املتحدة منذ العام ٢٠١٤م.٢٤ وتعزز املعلومات الواردة يف الشكل 
الطاقة  ألواح  عروض  من  بعًضا  يتضمن  حيث  االستنتاج،  هذا   (٣) رقم 
ميثل  الذي  املظلل  القسم  مع  ٢٠١٤م  العام  يف  املدعومة  غري  الشمسية 
مدى تكلفة توليد الكهرباء عرب الطاقة النووية. وجدير بالذكر أن عروض 
ديب يف اإلمارات العربية املتحدة قد سجلت أرقاًما قياسية يف نفس العام. 

شكل رقم (٣): عروض ألواح الطاقة الشمسية غري املدعومة
 عام ٢٠١٤م
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خامتة

النووي،  بربنامجها  الدويل  املجتمع  اعرتاف  عىل  إيران  حصول  مع   
ومع بدء اإلمارات العربية املتحدة ببناء ثالثة من أصل أربعة مفاعالت 
نووية، فإن الطاقة النووية السلمية قد أصبحت حقيقة يف منطقة الرشق 
األوسط. وبالطبع فإن الربامج النووية املطروحة يف املنطقة تختلف من 
دولة إىل أخرى من حيث مدى نضجها ودوافعها وتحدياتها. ويف جميع 
الرشق  منطقة  يف  إنتاجها  الـُمتوقع  الكهربائية  القدرة  فإن  الحاالت، 
األوسط بأكملها حتى العام ٢٠٤٠م، ترتاوح من ١١ -٤٢ غيغاوات. ويرجع 
عدم  من  حالة  وجود  إىل  التقديرات  يف  الكبري  التفاوت  هذا  يف  السبب 
اليقني يف أن تلك الخطط الطموحة لبناء محطات طاقة نووية يف املنطقة 
ستتحقق. وباالستناد إىل التقديرات املرتفعة وتلك املنخفضة، فقد بات 
من الواضح أن منطقة الرشق األوسط  بحاجة إىل مصادر أساسية للوقود 
املنطقة  فإن  املنخفض،  التقدير  إىل  االستناد  تم  لو  وحتى  وللتخصيب. 
 (LEU) ستحتاج إىل حوايل (٢٤٢) طن من اليورانيوم منخفض التخصيب
األرقام  وهذه  عام،  كل   SWU مليون  إىل  ستحتاج  وبالتايل،  عام،  كل 
ترتفع إىل (٤٫٤) مليون SWU من خالل االستناد إىل التقديرات املرتفعة. 
الروسية  الرشكة   ،  Rosatom فإن  النووية،  الطاقة  مزودي  ناحية  ومن 
اململوكة من قبل الدولة، تقود السباق مبفاعالتها التي تعتمد تكنولوجيا 
املرشوع  متويل  يف  باملساعدة  ترحيبها  خالل  من   VVER الخفيف املاء 
ومن   .(Build-Own-Operate (BOOعيل املعتمد  عملها  منوذج  عرب 
الرشق  منطقة  يف  النووية  الطاقة  استخدام  فإن  االقتصادي،  املنظور 
األوسط سيصبح بال معنى إذا بقيت تكاليف الطاقة الشمسية مستمرة 

يف االنخفاض.
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تكلفة الفرصة البديلة تقوم عىل التضحية أو التنازل عن إنتاج سلعة ما مقابل إنتاج سلعة أكرث أهمية، وتُقاس هذه التكلفة مبقدار ما يجب أن 
يضحي به املجتمع من سلعة ما مقابل الحصول عىل سلعة أخرى.
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