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عودة المفاعالت:
هل ينجح الوقود النووي في معالجة أزمة الطاقة العالمية؟ 

تتجــه معظــم الــدول األوروبيــة نحــو التوســع فــي 
الوقــود  مــن  بــداًل  النــووي  الوقــود  اســتخدام 
األحفــوري، فــي ظل الشــكوك حول اســتمرار أزمة 
الطاقــة العالميــة، التــي قــد شــهدنا انعكاســاتها 
االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف  صعيــد  علــى 
الحيويــة، بيــد أنــه مــن المتوقــع أن تواجــه تلــك 
الخطــوات العالميــة عــدة عوائــق؛ حيــث هنــاك 
عــدة عوامــل تؤكــد أنــه ليــس مــن اليســير التوســع 
فــي اســتخدام الوقــود النــووي بــداًل مــن الوقــود 

األحفــوري، خاصــًة علــى مــدى القصيــر.

تتجــه معظــم الــدول األوروبيــة، خاصــًة فرنســا والمملكــة المتحــدة، 
نحــو التوســع فــي اســتخدام الوقــود النــووي بــدالً مــن الوقــود 
األحفــوري، فــي ظــل الشــكوك حــول اســتمرار أزمــة الطاقــة 
العالميــة الناجمــة عــن االرتفــاع الشــديد فــي الطلــب العالمــي علــى 
النفــط والغــاز منــذ أوائــل عــام 2021؛ وذلــك بعــد عام مــن الركود 
بفعــل تفشــي فيــروس كورونــا، ثــم وصلــت األزمــة إلــى ذروتهــا 
ــر 2022،  ــي فبراي ــية–األوكرانية ف ــرب الروس ــدالع الح ــع ان م
ــات  ــف القطاع ــى مختل ــة عل ــذه األزم ــات ه ــهدنا انعكاس ــد ش وق
ــع  ــن المصان ــد م ــف العدي ــي توق ــة ف ــة، متمثل ــة الحيوي االقتصادي
عــن العمــل، واالنقطــاع المتكــرر فــي التيــار الكهربائــي، ناهيــك 
عــن توقــع العديــد مــن المؤسســات االقتصاديــة العالميــة اســتمرار 
ــات  ــعى الحكوم ــذا تس ــام 2023؛ ل ــدار ع ــى م ــة عل ــذه األزم ه
األوروبيــة إلــى تجنــب هــذه األزمــة، خاصــًة أن االحتمــاالت تقــود 
ــيكون  ــا س ــي أوروب ــي ف ــاز الطبيع ــزون الغ ــتنفاد مخ ــى أن اس إل

ــع الثانــي مــن العــام الجــاري. ــول الرب بحل

توجه متناٍم

تعمــل العديــد مــن الــدول الغربيــة مؤخــراً علــى زيــادة اعتمادهــا 
علــى اســتخدام الوقــود النــووي لتأميــن احتياجاتهــا مــن مصــادر 

الطاقــة، وهــو مــا توضحــه عــدة مؤشــرات، منهــا:

أعلنــت  النــووي:  الوقــود  اتفاقيــات ومشــروعات  تكثيــف   -1
بريطانيــا مؤخــراً عــن تفعيــل صندوقهــا البالــغ تمويلــه 75 مليــون 
جنيــه إســترليني، الــذي يهــدف إلــى المســاعدة فــي تعزيــز اإلنتــاج 
ــدادات  ــى إم ــاد عل ــض االعتم ــووي وخف ــود الن ــن الوق ــي م المحل

ــي. ــوم الروس اليوراني
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ــي  ــاركة ف ــركات المش ــل للش ــح تموي ــدوق بمن ــص الصن ويخت
ــاج  ــة إنت ــة رئيســية فــي عملي تحويــل اليورانيــوم، وهــي مرحل
الوقــود النــووي مــن المعــدن. وقــد تــم بالفعــل منــح مــا يصــل 
ــع  ــى موق ــدوق إل ــن الصن ــترليني م ــه إس ــون جني ــى 13 ملي إل
ــدز” لتصنيــع الوقــود النــووي فــي شــمال غــرب  “ســبرينج فيل

ــرا. إنجلت

النوويــة  الطاقــة  محطــة  وقعــت  آخــر،  صعيــد  علــى 
ــركة  ــع ش ــاً م ــة اتفاق ــة للدول ــودوي” المملوك ــة “كوزل البلغاري
“وســتنجهاوس إلكتريــك” الســويدية لتزويدهــا بالوقــود النــووي 
 1000 بقــدرة  روســيا  تصنعهــا  التــي  الخامســة  لوحدتهــا 
ميجــاواط، وهــي خطــوة أولــى للتنويــع بعيــداً عــن اإلمــدادات 
الروســية؛ إذ تســعى بلغاريــا إلــى تعزيــز أمــن الطاقــة فــي 
ــًة  ــا، خاص ــي أوكراني ــي ف ــكري الروس ــل العس ــاب التدخ أعق
أن المحطــة تنتــج نحــو 35% مــن كهربــاء البــاد، وتســتخدم 
حاليــاً الوقــود النــووي الــذي توفــره شــركة روســاتوم الروســية.

2- تصاعــد الحديــث عــن أهميــة الطاقــة النوويــة: إن االهتمــام 
 )COP 27( المتزايــد بالطاقــة النوويــة فــي مؤتمــر األطــراف
يعكــس موجــة جديــدة مــن التقييمــات التــي تشــير إلــى أن القــرن 
ــال  ــي مج ــر ف ــع أكث ــى التوس ــيتحول إل ــرين س ــادي والعش الح
الطاقــة النوويــة، وســط تزايــد قــوة وتأثيــر شــركات المفاعــات 

ــن  ــدة م ــة متزاي ــع قائم ــب م ــى جن ــاً إل ــة، جنب ــة المتقدم النووي
ــة  ــع وكال ــث تتوق ــدة؛ حي ــة جدي ــاء محطــات نووي ــات بن إعان
الطاقــة الدوليــة أن االســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة – بمــا فــي 
ذلــك المشــاريع النوويــة الجديــدة – ســيزداد بمقــدار تريليوَنــي 

ــام 2030. ــول ع ــنوياً بحل دوالر س

3- زيــادة االعتمــاد العالمــي علــى المحطــات النوويــة فــي 
إنتــاج  النوويــة  المحطــات  اســتطاعت  الكهربــاء:  إنتــاج 
2653.1 تيراواط/ســاعة خــال عــام 2021، وهــو مــا يمثــل 
ــع  ــاء العالمــي، ومــن المتوق ــد الكهرب ــي تولي 10% مــن إجمال
ــره  ــر ذك ــام 2050. والجدي ــول ع ــى 14% بحل ــع إل أن يرتف
ــي  ــاد األوروب ــي دول االتح ــة ف ــة العامل ــات النووي أن المفاع
تســاهم بنحــو 25% مــن إجمالــي الكهربــاء المنتجــة فــي دول 
التكتــل، وتعــد فرنســا أكبــر مولــد للكهربــاء مــن محطــات 
الطاقــة النوويــة حتــى اآلن داخــل االتحــاد األوروبــي، بحصــة 

.%51.8

هــذا وقــد اســتأنفت فرنســا عمــل 3 مفاعــات نوويــة لرفــع 
معــدالت توليــد الكهربــاء لديهــا، فــي بدايــة شــهر ديســمبر 
ــن  ــطولها م ــف أس ــى تكثي ــة عل ــل الدول ــث تعم ــي؛ حي الماض
المفاعــات النوويــة؛ وذلــك بعــد شــهور مــن االنقطاعــات 

ــدة.  الممت
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فــي هــذا اإلطــار، بلــغ عــدد المفاعــات النوويــة التــي تمتلكهــا 
شــركة (Electricite de France SA(56 مفاعــاً، وفقــاً 
لبيانــات بلومبــرج، بهــدف محاربــة أزمــة إمــدادات الطاقــة 
ــن  ــيا. وم ــن روس ــي م ــاز الطبيع ــات الغ ــاض تدفق وســط انخف
المتوقــع أن يســتمر االتجــاه الفرنســي نحــو زيــادة توافــر 
المفاعــات؛ إذ تركــز الحكومــة علــى إصــاح مفاعاتهــا 
ــووي  ــد الن ــى أن يصــل حجــم التولي ــث تســعى إل ــة؛ حي النووي
بنحــو  أعلــى  أي  2023؛  تيراواط/ســاعة عــام   324 إلــى 

ــي. ــام الماض ــتوى الع ــن مس 16% م

4- ارتفــاع أعــداد المفاعــات النوويــة عالميــاً: وفقــاً لبيانــات 
مــن  العالميــة  الطاقــة  توليــد  زاد  الدوليــة،  الطاقــة  وكالــة 
ــة  ــام 2021 مقارن ــي ع ــبة 3.5% ف ــة بنس ــات النووي المحط
بعــام 2020. واعتبــاراً مــن مايــو الماضــي، تــم تشــغيل 439 
مفاعــاً نوويــاً فــي نحــو 30 دولــة مختلفــة، منهــا 92 مفاعــاً 
فــي الواليــات المتحــدة فقــط، كمــا بلــغ عــدد المفاعــات الجديــدة 

ــد اإلنشــاء 55 مفاعــاً. قي

ومــن المتوقــع أن اســتراتيجيات الطاقــة لمختلــف بلــدان 
العالــم ســتركز علــى زيــادة اعتمادهــا علــى المفاعــات النوويــة 

فــي تلبيــة احتياجاتهــا مــن الطاقــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
ــا لعــام 2022، كشــفت  اســتراتيجية أمــن الطاقــة فــي بريطاني
عــن خطــط الحكومــة للموافقــة علــى تطويــر 8 مفاعــات 
ــو %25  ــة نح ــي تلبي ــاهم ف ــام 2030، لتس ــول ع ــدة بحل جدي
ــدة  ــة المتح ــي المملك ــاء ف ــى الكهرب ــع عل ــب المتوق ــن الطل م

ــام 2050. ــول ع بحل

دوافع أساسية

ثمــة عــدة دوافــع قــد شــجعت دول العالــم علــى إعــادة التفكيــر 
ــود  ــتخدام الوق ــي اس ــع ف ــو التوس ــه نح ــرورة التوج ــي ض ف

ــود األحفــوري، ومــن أبرزهــا: ــى حســاب الوق ــووي عل الن

1- التوقعــات باســتمرار أزمــة الطاقــة العالميــة: مــن المتوقــع 
أن تــزداد حــدة أزمــة الطاقــة العالميــة خــال عــام 2023، ومــن 
ــل  ــت 100 دوالر للبرمي ــام برن ــعر خ ــاوز س ــح أن يتج المرج
الواحــد فــي الربــع األول مــن 2023، وربمــا يصــل إلــى 110–

ــعار  ــي أس ــة ف ــات موازي ــك ارتفاع ــيرافق ذل 115 دوالراً، وس
الغــاز الطبيعــي والغــاز المســال والفحــم والكهربــاء، وســط 

اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن فــي أســواق النفــط والغــاز. 
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وســتكون هــذه األزمــة أكثــر حضــوراً فــي االتحــاد األوروبــي 
ــد  ــى العدي ــة إل ــة، باإلضاف ــا الجنوبي ــن وكوري ــان والصي والياب
مــن البلــدان المســتوردة األكثــر فقــراً التــي تتعــرض لصدمــات 

ــوة. ــة بق ــا أســواق الطاق ــي كل مــرة تتحــول فيه ــة ف اقتصادي

2- الحــد مــن االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري: تتزايــد أهمية 
ــة،  ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــة عل ــة النووي ــات الطاق مفاع
باعتبارهــا ال تــؤدي إلــى أي انبعاثــات كربونيــة مباشــرة، 
بخــاف الوقــود األحفــوري الــذي ينقــل كميــات هائلــة مــن ثانــي 
أكســيد الكربــون إلــى الغــاف الجــوي، وهــو الســبب الرئيســي 
ــل  ــإن العوام ــك، ف ــى ذل ــة إل ــم. إضاف ــي العال ــاخ ف ــر المن لتغي
االســتراتيجية والبيئيــة تدفــع دول العالــم إلــى توســيع اعتمادهــا 
مــرة أخــرى علــى الطاقــة النوويــة لألغــراض المدنيــة، التــي 
تمثــل اليــوم 25% مــن توليــد الكهربــاء في االتحــاد األوروبي، 
ــم، مــع تنامــي التدفقــات االســتثمارية إلــى  و10% حــول العال
ــث  ــاع؛ حي ــذا القط ــة به ــئة المهتم ــركات الناش ــاث والش األبح
تحــرص بريطانيــا وفرنســا علــى بنــاء مفاعــات جديــدة، 
وحتــى ألمانيــا التــي تعهــدت بإغــاق مفاعاتهــا النوويــة العــام 
لــت ذلــك حتــى أبريــل 2023، لتعويــض نقــص  الماضــي، أجَّ

إمــدادات الوقــود األحفــوري مــن روســيا.

ــار  ــي إط ــة: ف ــرة للطاق ــة والوفي ــة العالي ــدرة اإلنتاجي 3- الق
ــرب،  ــه الغ ــي من ــذي يعان ــة ال ــص الشــديد لمصــادر الطاق النق
ــر  ــل األنســب واألوف ــة هــي البدي ــة النووي تعــد محطــات الطاق
ــة  ــتويات طاق ــات مس ــذه المحط ــد ه ــث تول ــم؛ حي ــبة له بالنس
عاليــة أكثــر مــن أي مصــدر آخــر للطاقــة؛ مــا يجعلهــا مصــدراً 
أساســياً للكهربــاء، ومرشــحاً قويــاً الســتبدال المصــادر الحاليــة 
للكهربــاء، التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي تلــوث الهــواء، 

ــرة. ــم الكبي ــات الفح كمحط

ــة  ــة النووي ــة للطاق ــاء محط ــن أن بن ــم م ــى الرغ ــذا وعل ه
مكلــف، فــإن تشــغيلها وصيانتهــا أرخــص مــن الغــاز والفحــم. 
ــات  ــة مــن التقلب ــة النووي ــك، ال تعانــي الطاق ــى ذل ــة إل باإلضاف
الســعرية مثــل مصــادر الوقــود األحفــوري التقليديــة؛ حيــث مــن 

الســهل التكهــن بســعر الطاقــة النوويــة فــي األيــام المقبلــة.

4- محاولــة تقليــل االعتمــاد علــى مــوردي الطاقــة الخارجيين: 
ال يمكــن إغفــال أن تصاعــد االهتمــام الدولــي بالطاقــة النوويــة 
يعكــس ديناميــات الحــرب األوكرانيــة، وشــعور العديــد مــن 
الــدول الغربيــة بأنهــا عرضــة للضغــوط والمســاومات الروســية 

مــن جهــة ورقــة الغــاز. 
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ومــن ثــم، يمكــن القــول إن االهتمــام بالطاقــة النوويــة يشــير، فــي 
جانــب منــه، إلــى محاولــة الــدول الغربيــة تقليــل االعتمــاد علــى 
ــا،  ــة لديه ــع مصــادر الطاق ــن، وتنوي ــة الخارجيي ــوردي الطاق م
وهــو مــا يمنحهــا مرونــة أكبــر فــي التعامــل مــع األزمــات 

ــة.  ــرارات أطــراف خارجي ــان لق ــب االرته ــة، وتجن الطارئ

عوائق محتملة

مــن المتوقــع أن تواجــه تلــك الخطــوات العالميــة عــدة عوائــق 
فــي إطــار هــذا التوجــه؛ حيــث توجــد عــدة عوامــل تؤكــد أنــه 
ليــس مــن الســهل التوســع فــي اســتخدام الوقــود النــووي بــدالً 

مــن الوقــود األحفــوري، وأبرزهــا:

ــة: فــرض  ــة النووي ــى ســوق الطاق ــة الروســية عل 1- الهيمن
االتحــاد األوروبــي قيــوداً علــى شــراء النفــط والغــاز مــن روســيا 
بعــد تدخلهــا فــي أوكرانيــا، لكــن دوالً فــي التكتــل تواصــل 
اســتيراد الوقــود النــووي الروســي، الــذي اســتثنته عقوبــات 
ــاً  ــك مجــاالً مهم ــر ذل ــم تعتب االتحــاد، بحجــة أن دول االتحــاد ل
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــي أوكراني ــاء التدخــل الروســي ف إلنه
ســيمثل تقليــص الــدور الروســي فــي ســوق الطاقــة النوويــة لــدى 
الغــرب تحديــاً أيضــاً؛ ألن الكثيــر مــن المفاعــات العاملــة، وتلك 
ــي  ــية؛ فف ــة روس ــتخدم تقني ــاء، تس ــت اإلنش ــزال تح ــي ال ت الت

أوروبــا فقــط خــال عــام 2021، هنــاك أكثــر مــن 30 مفاعــاً 
يعمــل بتقنيــة روســية، ال ســيما أن روســيا وحدهــا تمتلــك نحــو 
20% مــن قــدرة تحويــل اليورانيــوم العالميــة؛ ومــن ثــم فــإن من 
الصعــب أن تنــأى أوروبــا بنفســها لتوفيــر مصادرهــا مــن الطاقة 

النوويــة بعيــداً عــن روســيا.

ــة:  ــة الطاق ــة أزم ــل لمعالج ــة األج ــة وطويل ــيلة مكلف 2- وس
تســتغرق الفتــرة بيــن تخطيــط وتشــغيل مفاعــل نووي مــدة زمنية 
طويلــة، وهــي الفتــرة التــي قــد تســتغرق 10 أعــوام علــى األقل، 
ناهيــك عــن الفتــرة الزمنيــة التــي يســتغرقها البحــث عــن مصــدر 
تمويــل إلنشــائه؛ حيــث إن العديــد مــن المحطــات النوويــة القائمة 
مكلفــة للغايــة؛ مــا يتطلــب موافقــة شــركات كبرى علــى تمويلها، 
كمــا أن أصحــاب المحطــات العاملــة بالفعــل عــادة مــا يطالبــون 
بإعانــات ماليــة الســتمرار عمليــة تشــغيلها؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
ــمال  ــي ش ــة ف ــات نووي ــاث محط ــت ث ــام 2016، طلب ــي ع ف
نيويــورك إعانــات ماليــة إلبقــاء عملهــا بحجــة أن هــذه المحطات 

ضروريــة للحفــاظ علــى انخفــاض االنبعاثــات الكربونيــة. 

3- االلتزامــات الدوليــة فــي مجــال تغيــر المنــاخ: تواجــه 
دول العالــم مؤخــراً أزمــة التغيــرات المناخيــة؛ مــا وضــع علــى 
عاتقهــا مجموعــة مــن االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة فــي مجــال 

مكافحــة هــذه األزمــة. 
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هل ينجح الوقود النووي في معالجة أزمة الطاقة العالمية؟ 

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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ــن  ــة م ــات كربوني ــاق أي انبعاث ــدم إط ــن ع ــم م ــى الرغ وعل
محطــات الطاقــة النوويــة، فإنهــا ال تــزال تؤثــر ســلباً علــى 
المناطــق المحيطــة؛ وذلــك مــن خــال عمليــة تعديــن خــام 
اليورانيــوم وتصريــف الميــاه؛ إذ إن عمليــة التعديــن لخــام 
اليورانيــوم المســتخدم فــي إنتــاج الطاقــة النوويــة تؤثر ســلباً على 
البيئــة؛ حيــث إن تعدينــه يطلــق غــاَزي الــرادون والزرنيــخ؛ مــا 

ــوم. ــم اليوراني ــول مناج ــن يعيشــون ح ــى الذي ــلباً عل ــر س يؤث

ــراري،  ــوث الح ــة التل ــة النووي ــات الطاق ــبب محط ــا تس كم
خاصــًة أن معظــم محطــات الطاقــة النووية تقع على المســطحات 
ــذي  ــر ال ــا؛ األم ــاه إليه ــف المي ــهيل تصري ــك لتس ــة؛ وذل المائي
يتســبب فــي تغييــر درجــة حــرارة الميــاه؛ مــا يجعلهــا ال تطــاق 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــات المائي ــى معظــم الحيوان بالنســبة إل
ــا  ــا يجعله ــامة؛ م ــة س ــات النووي ــروف أن النفاي ــن المع ــإن م ف
كارثــة صحيــة وبيئيــة، وتتطلــب تقنيــة متقدمــة وعنايــة كبيــرة 
للتعامــل معهــا بشــكل مناســب، كمــا تقــدر كميــة النفايــات النووية 
المنتجــة عالميــاً بـــ34 ألــف متــر مكعــب ســنوياً، وهــي النفايــات 

التــي تســتغرق ســنوات عديــدة لتتحلــل.

4- الســمعة الســيئة للطاقــة النوويــة: حتــى وقــت قريــب جــداً، 
كانــت كلمــة “نــووي” ســيئة الســمعة لمعظــم النشــطاء فــي مجــال 
البيئــة والعديــد مــن السياســيين، وحتــى األفــراد العادييــن؛ بســبب 
مخاطــر التلــوث المرتبطــة بالوقــود النــووي المســتهَلك، وبســبب 
الحــوادث الســابقة فــي المحطــات النوويــة؛ حيــث تركــت أحــداث 
ــام 1986، أو  ــي ع ــي ف ــيرنوبيل األوكران ــل تش ــار مفاع انفج

حادثــة تســونامي فــي مصنــع فوكوشــيما اليابانــي عــام 2011، 
ــات  ــض الوالي ــا وبع ــل ألماني ــع دوالً مث ــوف دف ــن الخ ــاً م إرث
ــا، إلــى إغــاق وإيقــاف  ــة، مثــل نيويــورك وكاليفورني األمريكي

العديــد مــن مفاعاتهــا النوويــة عــن العمــل.

5- مصــدر غيــر متجــدد: علــى الرغــم مــن أن الطاقــة النوويــة 
تعتبــر مصــدراً للطاقــة النظيفــة، فإنهــا ليســت متجــددة؛ إذ تعتمــد 
التكنولوجيــا النوويــة علــى خــام اليورانيــوم وقوداً إلنتــاج الطاقة. 
ومــع ذلــك، ال يوجــد ســوى كميــة محــدودة مــن خــام اليورانيــوم 
علــى مســتوى العالــم، وهــذا يعنــي أنــه كلمــا زاد اعتمادنــا علــى 
الطاقــة النوويــة، وعلــى وجــه التحديــد خــام اليورانيــوم، ســتقل 
مــوارد اليورانيــوم المتاحــة؛ مــا ســيؤدي بــدوره إلــى زيــادة تكلفة 

اســتخراج الخــام.

خاصــة القــول: ليــس مــن اليســير علــى دول العالــم تحقيــق 
ــدالً  ــووي ب ــود الن ــي اســتخدام الوق غاياتهــا بشــأن التوســع ف
مــن نظيــره األحفــوري؛ وذلــك نتيجــًة للعوائــق الســالفة الذكر، 
ــريعة  ــة س ــج إيجابي ــد نتائ ــة حص ــوء صعوب ــي ض ــًة ف خاص
ــة إنشــاء وتشــغيل المفاعــات  وملموســة؛ إذ تســتغرق عملي
النوويــة مــدداً زمنيــة طويلــة، ومــن ثــم فــإن الوقــود النــووي 
لــن يكــون حــاً عاجــاً لتجنــب أزمــة الطاقــة العالميــة الراهنة، 
بيــد أنهــا لــن تعيــق أيضــاً الجهــود الدوليــة الماضيــة قدمــاً فــي 
ــك  ــى إن كان ذل ــووي، حت ــود الن ــى الوق ــاد عل ــادة االعتم زي
ــى المــدى الطويــل، وهــو مــا تؤكــده المؤشــرات العالميــة  عل

ــة. ذات الصل


