الكشف عن الحقائق من خالل تسخير العلم
للتحقق النووي
بقلم نيكول جاويرث

"إننا نستخدم معدات
شديدة الحساسية لتحليل
العينات التي يجمعها
مفتشو الضمانات ،وتكون
هذه العينات في بعض
األحيان في نطاق أقل
من النانوغرام".
−ستيفن بالسلي ،رئيس مختبر
المواد النووية ،الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

إ َّن

اقتفاء أثر الحقائق جزء هام من التحقق النووي.
ويتلقى موظفو مختربات الضامنات التابعة للوكالة
مئات العينات كل سنة فيتحققون من البيانات من خالل
إجراء فحوصات فورية وتحليل محتوى اليورانيوم والبلوتونيوم
يف عينات املواد النووية.

وقال السيد ستيفن بالسيل ،رئيس مخترب املواد النووية التابع
للوكالة "إننا نستخدم معدات شديدة الحساسية لتحليل
العينات التي يجمعها مفتشو الضامنات ،وتكون هذه العينات
يف بعض األحيان يف نطاق أقل من النانوغرام" ".إنها عملية
دقيقة للغاية لها دور هام يف عمل الوكالة للتحقق مام إذا
كانت املواد واملرافق النووية ت ُستَخدم استخدا ًما سلم ًيا".
ويحلِّل علامء املخترب العينات املسحية البيئية وعينات املواد
النووية املأخوذة من شتى مراحل دورة الوقود النووي وهي
عينات يكون مفتشو الضامنات قد جمعوها خالل عمليات
التفتيش املادي للمرافق النووية .ويتم فحص العينات
ومعالجتها وتوزيعها عىل املختربات يف شبكة مختربات الوكالة،
ويحلِّل العلامء هذه العينات ثم يحفظونها يف األرشيف يف
مختربات الوكالة يف زايربسدورف بالنمسا .وتتأ لَّف هذه
املختربات من مرفقني عرصيني ،هام :مخترب املواد النووية ،الذي
يعالج عينات املواد النووية ،ومخترب العينات البيئية ،الذي
يتلقى جميع العينات املسحية البيئية ويفحصها بحثًا عن آثار
ملواد نووية( .انظر املقال الوارد يف الصفحة .)14
وعندما ت ُس َّجل العينات وتوزَّع عىل املختربات يف شبكة
الوكالة ،يستخدم العلامء أجهزة من قبيل أجهزة قياس طيف
أشعة غاما وقياس الطيف الكتيل (انظر اإلطار الخاص بال ِعلم
يف الصفحة  ،)15من أجل تحديد كمية ونوع اليورانيوم أو
البلوتونيوم يف عينة ما.
وأوضح السيد بالسيل قائال "إنَّ اليورانيوم والبلوتونيوم هام
العنرصان االنشطاريان األساسيان املستخدمان لتوليد القوى يف
مفاعالت القوى النووية ،ولكنهام أيضً ا العنرصان االنشطاريان
األشيع استخدا ًما يف إنتاج األسلحة النووية"" .إننا أكرث اهتام ًما
بأن نراقب عن كثب الوجهة التي تنتقل حولها النظائر
االنشطارية لهذين العنرصين يف دورة الوقود النووي".
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ويف املتوسط ،ترد أكرث من  600عينة من املواد النووية وت ُحلَّل
كل سنة .ويُحتَفظ بهذه العينات يف حاويات صغرية موسومة
بشفرات بدون اسم لضامن الرسية طوال عملية التقييم.
وميكن أن ترتاوح أحجام العينات من صغرية بحجم الرمش
إىل أن تبلغ العديد من الغرامات .وقد تساعد املعلومات التي
تحتويها تلك العينات عىل كشف أوجه الغموض حول األنشطة
السابقة والحالية يف املوقع الذي أُ ِخذت منه العينة.
وقال السيد بالسيل" :رغم أنَّ العينات التي يجمعها مفتشو
الضامنات قد تكون مج َّرد نسبة ضئيلة ج ًدا من أطنان املواد
يف مرفق ما ،فإننا نستطيع النظر يف خصائص معينة من الذرات
يف عينة ما لتقييم طبيعتها اإلجاملية" ".فباستخالص البيانات
من تحليل عينة صغرية ،يستطيع العلامء تحديد تركيب أطنان
من املواد–وتحسني دقة حرص املواد النووية".

استخدام العينات ألغراض التحقق
يكمن الغرض األسايس من جمع العينات النووية يف التحقق
من الكميات املعلنة والرتكيب النظريي للمواد يف املرافق
الخاضعة للضامنات .وتقارن الوكالة حينئذ القيم امل ُعلن عنها
بقيمها التي تم قياسها بصورة مستقلة.
وأوضح السيد بالسيل قائلاً "إنَّ وجود تباين ضئيل مسألة
عادية عند العمل بأرصدة ضخمة يف أي قطاع ،سواء تعلق
األمر مبصارف أو مخازن بقالة أو مرافق نووية .وهناك
إما فائض أو نقص عندما ت ُقا َرن القيم الدفرتية باملفردات
املادية ".وقال إنَّ أحد األهداف األساسية للضامنات هو
التأكد من أن تكون أوجه التضارب ضئيلة مقارنة مبا يُعرف
بالتعبري "الكمية املعنوية" ،وهي كمية املواد الالزمة لتطوير
جهاز متفجر نووي.
وت ُع َرف االختالفات الكبرية بني القيم امل ُعلن عنها والقيم التي
ت ُقاس بصورة مستقلة عىل أنَّها عيوب وتأيت يف ثالثة أنواع:
عيب جسيم ،ويكون عندما ال ميكن احتساب مفردة سائبة
ٌ
وعيب
النووية؛
للمواد
السائبة
املفردات
من
أكرث
أو
واحدة
ٌ
جزيئ ويكون عندما يتم سحب جزء كبري من املفردة السائلة؛
تتقش مفردة سائلة دوريًا مع
وعيب انحيازي ويكون عندما رَّ
ٌ
مرور الوقت.

وعىل عكس العيب الجسيم والعيب الجزيئ ،اللذين يكون من
السهل أن يكتشفهام مفتِّش يف املرفق بسبب الكميات الكبرية
املعنية ،فإ َّن الطبيعة الصغرية الحجم للعيب االنحيازي تقتيض
إجراء قياسات كيميائية وفيزيائية عالية الدقة لتحسني حرص
املواد النووية.
وفيام يتلعق باملواد السائبة املتجانسة ،مثل براميل أكسيد
اليورانيوم عىل سبيل املثال ،يتم ذلك أوال بواسطة القيام بعناية
ودقة بوزن املفردة السائبة األصلية املختارة عشوائ ًيا باستخدام
نظام متخصص يطلَق عليه خلية الحمل (ملعرفة هذا النظام
وغريه من املعدات ،يرجى الرجوع إىل الصفحة  .)18ويأخذ
املشغِّل بعدئذ عينات بحجم الغرام من املفردة السائبة ،تحت
مراقبة مفتِّش الوكالة .ويتم بعدئذ وزن هذه العينات بحجم
الغرام بعناية كذلك يف املرفق.
وفور ما تو َدع هذه العينات يف مخترب املواد النووية ،يُعاد وزنها
ثم ت ُحلَّل للكشف عن نسبة اليورانيوم ،وكذلك عن تركيبه
النظريي .وبقياس نسبة اليورانيوم يف العينة ووزن العينات
وكذلك املفردة األصلية ،يستطيع أخصائيو الوكالة حساب
كمية اليوروانيوم بدقة يف املفردة السائبة .ويقارنون بعد ذلك
هذه االستنباطات باملعلومات التي أعلن عنها املرفق وكذلك
السجالت التاريخية للنتائج التحليلية من العينات التي أُخذت
من املنطقة املادية ذاتها التي يتم فيها اإلرشاف عىل كميات
املواد النووية واملعروفة بعبارة منطقة قياس املواد النووية.
وفيام يتعلق ببعض املنتجات التي ال ميكن أخذ عينات منها
بسهولة ،أو املواد غري املتجانسة التي ال ميكن أخذ عينات
متثيلية منها ،ت ُستخدم أساليب أخرى للتحقق من تركيباتها
الكيميائية أو النظريية.

الدقة والجودة والثقة
إنَّ مراقبة الجودة عنرص أسايس للحفاظ عىل الثقة يف
االستنباطات التحليلية املستخدمة ألغراض التحقق يف
مجال الضامنات .وكجزء من مخترب معتمد دول ًيا ،يستخدم
املوظفون أساليب تحليلية تم التحقق من صالحيتها إلجراء
التحليالت .وت ُستَخدم مواد مرجعية معتمدة لرصد جودة
القياسات يف املختربات ،كام أنَّ املشاركة يف برامج املقارنات
بني املختربات تضمن أن تكون معايري القياس ومعايرة
األجهزة دقيقة .ويقوم موظفو املختربات كذلك بتدريب
مفتِّيش الضامنات عىل اإلجراءات من أجل القيام بصورة
سليمة بجمع ومناولة العينات ،بدءا من كيفية تفادي انتقال
التلوث إىل أخذ عينات مفردات املواد النووية بطريقة متكِّن
من التوصل إىل عينات متثيلية.

وتساهم مواكبة املستجدات يف أحدث التطورات التكنولوجية
كذلك يف التوصل إىل مستويات أعىل من الدقة واإلتقان
لضامن الجودة .وتواكب هذه املختربات التطورات من خالل
االستشارات املتكررة مع الخرباء يف امليدان ،والدعم الذي
تق ِّدمه الدول األعضاء ،وتعمل باستمرار عىل تحسني األساليب
واالرتقاء باألجهزة.

املرافق العرصية

يستخدم الخبراء في مختبر
المواد النووية أدوات
متخصصة من أجل تحليل
عينات المواد النووية بعناية
كجزء من عملية التحقق في
إطار الضمانات.

(الصورة من :دين كالما/الوكالة
الدولية للطاقة الذرية)

استُك ِمل يف نهاية عام  2015يف الوقت املناسب ووفق امليزانية
مرشوع تجديد رئييس بلغت تكلفته نحو  80مليون يورو
يف مختربات زايربسدورف .وانطوى مرشوع ‘تعزيز قدرات
الخدمات التحليلية الخاصة بالضامنات’ عىل ملحق جديد
للمخترب النظيف مبخترب العينات البيئية ومخترب جديد للمواد
محل مخترب التحليل الخاص بالضامنات الذي
حل َّ
النووية َّ
تأسس يف سبعينات القرن املايض.
َّ
وقد ساعد هذا املرشوع ،يف جملة أمور ،عىل زيادة قدرة
املختربات فيام يتعلق بالعينات ،وتحسني حساسية األساليب
التحليلية ،وق َّدم بنية أساسية أكرث لتدريب املفتشني واملوظفني
من مختربات الدول األعضاء.
وقال السيد بالسيل "إنَّ استكامل هذا املرشوع بنجاح يؤكِّد
عىل استعداد الوكالة للتعامل مع تزايد أعباء العمل فيام
يتعلق بالضامنات" ".وستتمكَّن الوكالة بفضل مواكبة العرص
والتجديد من االستمرار يف تلبية االحتياجات التحليلية الخاصة
بالضامنات يف العقود القادمة".
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