األمان واألمن النوويان

السالم ُة خي ٌر من ال َّندامة :زيادة األمان في التص ُّرف
في النفايات المش َّعة
بقلم :ميكلوس غاسبار

“أنْ نكون قادرين على توفير
حلول مأمونة بشأن النفايات
المش َّعة التي لدينا ،خطوة
كبرى بالنسبة إلينا”.
 عبد الرحيم بويه ،رئيس وحدة جمعالنفايات المش َّعة ومعالجتها وخزنها،
التابعة للمركز الوطني للطاقة والعلوم
والتكنولوجيا النووية ،المغرب

كان

عبد الرحيم بويه قلقاً دامئاً بشأن الح ّيز املكاين.
رصف يف النفايات املش َّعة
وبصفته مسؤوالً عن الت ُّ
يف املغرب منذ عام  ،2006طاملا كان يتوقَّع أ َّن مرفق النفايات
املش َّعة الوحيد يف البلد سوف ميتلئ متاماً بحلول عام .2019
ولكن بفضل منهجية جديدة اطّلع عليها هو وزمالؤه من
ْ
خالل مرشوع من مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
هذا الصدد ،أصبح مبستطاعهم اآلن تفكيك كواشف الدخان
وقضبان الصواعق ،وغري ذلك من النفايات التي تحتوي عىل
مواد مش َّعة ،وفصل املك ّونات املش َّعة عن املك ّونات املعدنية
بطريقة مأمونة ،والتقليل بدرجة كبرية من مقدار النفايات
املش َّعة التي يُضطرون إىل خزنها.
ويقول بويه ،رئيس وحدة جمع النفايات املش َّعة ومعالجتها
وخزنها ،التابعة للمركز الوطني املغريب للطاقة والعلوم
والتكنولوجيا النووية“ :لقد كثَّفنا محتوى  60برميالً للنفايات
لوضعها يف برميلني اثنني فقط” .ويضيف بقوله“ :إ َّن هذا يعني
أ َّن موقعنا لن ميتلئ متاماً لستة عرش عاماً أخرى”.

ويقول خوان كارلوس لنتيخو ،مدير شعبة تكنولوجيا دورة الوقود
النووي والنفايات النووية ،التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
تصنيف املصادر املش َّعة بعالمات
“إ َّن الرضورة الحيوية تستلزم
َ
وسم دقيقة وتسجيلها عىل نحو صحيح يف موضع منشئها ،ووجو َد
آليات تحكّم رقايب مناسبة القتفاء أثرها طيلة دورة عمرها ،بدءا ً
من الجهة الصانعة ومرورا ً بالجهة املستع ِملة ثم انتها ًء إىل
التخلُّص املأمون منها ”.كام يقول إ َّن أه ّم مرحلة حرِجة يف دورة
عمر املصادر املش َّعة هي “حينام تصبح غ َري ذات قيمة بع ُد،
ولكنها تُع ُّد عبئاً عىل عاتق الجهة املستع ِملة”.
إ َّن لدى املغرب آالفاً من مفردات القطع التي تحتوي عىل نفايات
مش َّعة منخفضة املستوى اإلشعاعي .ويتلقّى بويه وزمالؤه
اتصاالت منتظمة من السلطات والرشكات املحلية من جميع
أنحاء البلد بشأن تجميع النفايات املوجودة لديهم .ويقول“ :إننا
ذاهبون يف األسبوع املقبل إىل فندق قديم لجمع  200قطعة
من كاشفات الدخان ”.وكاشفات الدخان وقضبان الصواعق من
الجيل األقدم كثريا ً ما تحتوي عىل مصدر مشع صغري يُعترب مك ّوناً
ناشطاً إشعاعياً يف الجهاز.

اإلعادة إىل فرنسا من أجل إعادة
املعالجة

ع َّمال يضعون مصادر مش َّعة
في حاوية نقل قبلِ شحنها إلى
فرنسا.
(الصورة :كاثلين روغان/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

من املهد إىل اللّحد
إ َّن املصادر املش َّعة ت ُستخ َدم عىل نطاق واسع يف أنحاء كثرية
بالعامل يف مجال واسع من القطاعات ،يشمل الصناعة والبناء
والطب والزراعة والبحوث .ومن ث َّم فإ َّن اتباع نهج شمويل يف
رصف يف املصادر املش َّعة من ‘املهد إىل اللّحد’ يع ّزز األمان
الت ُّ
واألمن ،وميكّن البلدان من التغلّب عىل القيود املفروضة عىل
الحصول عىل املصادر املش ّعة من املو ِّردين.
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من النواتج األخرى املتأتية من عمل املغرب مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،قيام املغرب يف العام املايض ألول مرة عىل
اإلطالق ،بإعادة ثالث آالت عالج إشعاعي قدمية ت ُستع َمل يف
التصوير الطبي إىل فرنسا إلعادة معالجتها وتجهيزها .ويقول
بويه“ :أنْ نكون قادرين عىل توفري حلول مأمونة بشأن
النفايات املش َّعة التي لدينا ،خطوة كربى بالنسبة إلينا”.
واملكونات املش َّعة التي ت ُستع َمل يف أجهزة العالج اإلشعاعي
ت ُع ُّد عموماً أكرث خطور ًة عىل صحة البرش وعىل البيئة ،وقد
تكون أيضاً أكرث عرض ًة لألخطار امله ِّددة أو إلساءة استعاملها،
إ ْن مل تخضع إلدارة آمنة ،من أكرثية املصادر التي تُعترب حميدة
بدرج ٍة أكرب ،املستعملة يف التطبيقات والبحوث الصناعية.
واملغرب ،عىل غرار معظم البلدان األخرى التي ليست لديها
رصف يف
صناعة نووية ،ليس مج ّهزا ً عىل نحو مناسب للت ُّ
النفايات ذات املستوى العايل من النشاط اإلشعاعي .ولذلك
فقد قامت الوكالة باتخاذ الرتتيبات بشأن عملية إعادة املواد
إىل منشئها ومراقبة العملية واإلرشاف عليها.

خزن املصادر املش َّعة املأمون يف
جمهورية الجبل األسود
يف جمهورية الجبل األسود ،وهي بلد آخر من البلدان التي
شاركت يف املرشوع ،قام خرباء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ومسؤولون محليون بالتعامل مع  98مصدرا ً من املصادر املش َّعة
لدى البلد يف مترين عميل مشرتك نُفِّذ يف العام املايض .وقد أتاح
ذلك ملوظفي مركز بحوث التس ُّمم البيئي واألحيايئ يف جمهورية
الجبل األسود أن يتعلَّموا تقنية تفكيك مك ّونات املصادر املش َّعة
ووضعها يف مستودع خزن مأمون ،من خالل اتباع عملية تُع َرف
باسم التكييف ،حسبام تقول متارا دجوروفيك ،رئيسة إدارة
الحامية من اإلشعاعات وتلوث الهواء والضوضاء بوزارة التنمية
املستدامة والسياحة يف جمهورية الجبل األسود.
وتوضح أ َّن معظم النفايات املش ّعة التي تحتاج جمهورية الجبل
األسود إىل التعامل معها يتأىت من أغراض االستخدام العسكري.
وتقول إ َّن البلد لديه ،عىل سبيل املثال ،أكرث من  7 000بوصلة
عسكرية ينبغي تفكيكها .وتحتوي هذه البوصالت عىل راديوم،
واملركز ينتظر صدور قرار نهايئ من الحكومة قبل بدء العمل
عىل تكييفها .كام تقول“ :حتى يف انتظار اإليعاز باالنطالق يف
هذا املسار ،فإننا استطعنا أ ْن نعيد تعبئة وتغليف مصادرنا وأن
نحول دون انطالق الرادون ”.وتضيف بقولها بأ َّن “املصادر باتت
محفوظة اآلن يف براميل من الفوالذ غري القابل للصدأ”.
كام أ َّن هذا البلد قد أق َّر أيضاً سياسة عامة جديدة بشأن املناولة
املأمونة للمواد املش َّعة ،عقب قيام الوكالة بتنظيم دورة تدريبية
بشأن هذا املوضوع لصالح مق ِّرري السياسات .وتقول“ :بعد تلك

العلوم

في المغرب ،يمكن اآلن إدخال محتوى

 60برميالً أسطوانياً

من النفايات المش َّعة الضعيفة اإلشعاع في

برميلين أسطوانيين فقط

الدورة ،استطعنا أن نعيد تناسق اسرتاتيجيتنا وعملية تقرير
رصف يف هذه املصادر”.
السياسات بشأن الت ُّ

املواءمة بني السياسات العامة عرب
منطقة البحر األبيض املتوسط

يشارك املغرب وجمهورية الجبل األسود كالهام يف مرشوع
أقاليمي ،م َّدته من عام  2012إىل عام  ،2015ملساعدة البلدان
يف منطقة البحر األبيض املتوسط عىل إنشاء نظام مراقبة وتحكُّم
دائم ٍ
وواف بالغرض بشأن مصادرها املش َّعة .ويدعم املرشوع
نهجاً متوامئاً يتَّسق مع معايري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن
األمان وغري ذلك من أفضل املامرسات الدولية املتَّبعة .كام يهدف
منسقة بشأن مراقبة
إىل تحديد وإقرار سياسات عامة ونهوج َّ
املصادر املش َّعة والتحكُّم بحركة تداولها ،ويسهم أيضاً يف تعزيز
القدرات الرقابية واإلدارية .وعالو ًة عىل ذلك ،يش ّجع املرشو ُع
التعاو َن فيام بني بلدان هذه املنطقة عىل معالجة املسائل التي
هي مدعاة قلق مشرتك بخصوص استخدام البحر األبيض املتوسط
كقناة لنقل املواد املش َّعة.

أسهم أيضاً يف هذه املقالة آدم موتْلور.

تكييف املصادر

رصف يف النفايات من املصادر املش َّعة،
التكييف هو الخطوة الرئيسية األوىل يف الت ُّ
التي هي مواد مش َّعة برشيّة الصنع تُستخ َدم يف الصناعة والطب والزراعة والبحوث.
وتنتج عنه حزمة من املواد مالمئة للمناولة أو الخزن أو النقل أو التخلُّص منها.
رصف يف املصدر دومنا إزالته من جهازه أو وعائه املد ّرع
والتقنية األبسط هي الت ُّ
األصيل ،وذلك بوضع الجهاز الحامل للمصدر يف حاوية من األسمنت املسلَّح .وميكن
القيام بهذه العملية عىل نحو ‘غري قابل لالستعادة’ أو ‘قابل لالستعادة’ ،تبعاً ملا إذا
كان الغرض من ذلك خزنه مؤقتاً أو نهائياً.
وأما حينام ت ُستخدم تقنية أكرث إحكاماً ،فإ َّن املصدر يُزال من جهازه األصيل،
ويُعاد تغليف املصدر املج َّرد – ومن املمكن أن يكون ذلك مع مصادر أخرى – يف
كبسولة جديدة من الفوالذ غري القابل للصدأ مص َّممة خصيصاً لهذا الغرض .وتوضع
الكبسولة عاد ًة يف حاوية نفايات خاصة.

التحقُّق من مستوى النشاط اإلشعاعي لكبسولة تحتوي على مصادر
سيزيوم 137-مك َّيفة( .الصورة :جانوس باالّ/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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