
توحيد جهود البلدان من خالل البحوث 
والتعاون يف مجال االندماج

بقلم إيلودي بروسار 

الكاتب نورمان فنسنت بيل: »ضع نصب يقول 
عينيك أن تبلغ القمر، فإن ضللت الطريق 

انتهى بك الحال بني النجوم.« ويف مجال االندماج 
النووي، يضع العلماء نصب أعينهم بلوغ النجوم، حيث 
يسعون إىل اكتشاف إمكانية توليد الكهرباء من الطاقة 

االندماجية عىل النطاق الصناعي هنا عىل كوكب األرض.

وعىل الصعيد العاملي، يشارك خرباء من نحو 50 بلداً 
يف إجراء البحوث املتعلقة بفيزياء البالزما وتطوير 

تكنولوجيا االندماج النووي. ويعمل العديد من هذه 
البلدان عىل تكثيف الربامج الخاصة ببحوث االندماج يف 
مواجهة الزيادة الحثيثة يف الطلب عىل الطاقة وتسارع 

اء حرق الوقود األحفوري. وترية تغري املناخ من جرَّ

ر الوكالة  وبغية تيسري الجهود الدولية الجارية، توفِّ
لدولها األعضاء مجموعة من األنشطة البحثية وأنشطة 

بناء القدرات —  يف بعض األحيان عىل املستوى 
 اإلقليمي — للمساعدة عىل سدِّ الفجوات بني البلدان 

من حيث املعارف والخربات املتعلقة باالندماج.

وعىل مدى 50 سنة مضت، قدَّمت الوكالة الدعم لجهود 
البحث والتطوير يف مجال االندماج النووي حول العالم 

من خالل تنظيم طائفة متنوعة من املحافل املعنية 
باالندماج، بما يف ذلك عقد املؤتمر الدويل املعني بطاقة 

االندماج كلَّ سنتني. وتنظِّم الوكالة أيضاً سلسلة من 
حلقات العمل حول مفاهيم محطات قوى االندماج 

اإليضاحية، وسلسلة من االجتماعات التقنية بشأن 
املواضيع املتصلة بالعلوم والتكنولوجيا يف مجال 

االندماج، كما تتوىل تنسيق أنشطة بحثية تجمع من 
خاللها بني املؤسسات والعلماء لتناُول أهم املسائل ذات 

االهتمام املشرتك.

وتُصدر الوكالة منشورات معنية بمجال االندماج، منها 

مجلة االندماج النووي وسالسل أخرى، ومن ثمَّ تعمل 

عىل نرش املعارف واملعلومات وتساعد عىل تيسري انتشار 

د الوكالة  املعارف املتقدِّمة يف األوساط العلمية. وتتعهَّ

أيضاً بوابة االندماج اإللكرتونية وقاعدة بيانات أجهزة 

االندماج، كما أنشأت مجموعة مكتبات البيانات الرقمية 

للبيانات الجزيئية والنووية األساسية والتي تمثِّل 

مورداً ال غنى عنه إلجراء البحوث وتطوير التكنولوجيا 

يف مجال االندماج. وبالتعاون مع العديد من الرشكاء 

اآلخرين، تنظِّم الوكالة وتدعم أيضاً أنشطة تعليمية 

وتدريبية بشأن االندماج، بما يشمل دورات دراسية 

وحلقات عمل دولية وإقليمية.

ومنذ انضمام كوستاريكا مؤخراً إىل مشهد االندماج 
العاملي، بدأت تتلقى الدعم من الوكالة لسدِّ الفجوة بينها 

وبني سائر البلدان من خالل التطوير التقني وبناء 
القدرات. ويف عام 2019، نظَّم معهد التكنولوجيا يف 

كوستاريكا بدعٍم من الوكالة حلقة عمل أتاحت لعلماء 
من بلدان يف منطقة أمريكا الالتينية فرصة املشاركة يف 

يوجد حاليًّا ما يزيد عىل 100 
من أجهزة االندماج )التابعة 
للقطاع العام وللقطاع 
ا قيد التشييد أو  الخاص(، إمَّ
قيد التخطيط. 

)املصدر: نظام املعلومات عن أجهزة االندماج 

التابع للوكالة(. 
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ا قريب، سوف يكون  “عمَّ
لدى تايلند جهاز اندماج 
للمرَّة االوىل عىل اإلطالق، 

وسوف يمكِّننا هذه املرشوع 
من استهالل برنامج 
 االندماج الخاص بنا.”

— بونياريت تشاتهونغ، أستاذ مساعد 
 بجامعة أمير سونغكال في تايلند 

جهاز التوكاماك من طراز 
HT-6M، املتربَّع به لتايلند يف 
عام 2018، وهو من الركائز 
الرئيسية يف خريطة الطريق 

التي وضعها ذلك البلد يف مجال 
االندماج.

)الصورة من: معهد فيزياء البالزما التابع 
لألكاديمية الصينية للعلوم، الصني(

تجارب مشرتكة وتلقي التدريب عىل تشغيل جهازي 
اندماج صغريين يستضيفهما املعهد.

تعزيز الصالت بني البلدان الرائدة 
واملشاركة يف مجال االندماج

تشرتك ستة بلدان مع االتحاد األوروبي، من خالل 
اليوراتوم، يف التعاون عىل إجراء أكرب تجربة اندماج 

يف العالم، أال وهي مفاعل االندماج التجريبي الجاري 
تشييده حاليًّا يف فرنسا واملعروف باسم مفاعل إيتري 

)انظر املقالة، الصفحة 10(.

ويقول السيد داناس ريديكاس، رئيس قسم الفيزياء 
ا يف سدِّ الفجوات  بالوكالة: »تؤدِّي الوكالة دوراً مهمًّ

لفائدة البلدان غري املشاركة يف مرشوع إيتري، حيث تعمل 
عىل نرش املعارف املكتسبة من املرشوع يف األوساط 
األوسع نطاقاً والعكس عن طريق عقد االجتماعات 
التقنية وحلقات العمل والدورات الدراسية وإعداد 

مواد التعلُّم اإللكرتوني، وكلُّ ذلك بمشاركة خرباء من 
مرشوع إيتري.«

إلهام جيل جديد يف جنوب رشق آسيا

منذ أن بدأ يف عام 2014 عقد الدورة الدراسية بشأن 
البالزما واالندماج النووي لبلدان رابطة أمم جنوب 

رشق آسيا )رابطة »آسيان«(، أضحت هذه الدورة 
الدراسية أحد األنشطة الرئيسية الرامية إىل استهالل 

برنامج لالندماج يف تايلند وللنهوض ببحوث االندماج 
يف املنطقة. ويف كانون الثاني/يناير 2020، اشرتكت 

الوكالة ومرشوع إيتري يف دعم الدورة الدراسية من أجل 
الرتويج للتفاعل بني املواهب الشابة والباحثني الرواد 

عىل الصعيد الدويل. وتقول كانتشاليكا ديتشاتيس، 
رئيسة إدارة التعاون الدويل يف معهد تايلند للتكنولوجيا 

رتهم الوكالة عىل  النووية: »حرص الخرباء الذين وفَّ
تقاُسم معارفهم وخرباتهم وكانوا مصدر إلهام كبري 

لجيل الشباب.« وشارك يف الدورة الدراسية ما يزيد عىل 
80 من الباحثني الشباب من املنطقة.

ويف سبيل تعزيز التدريب والتعاون بني األفرقة البحثية 
يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، تقود الوكالة 

منذ عام 2004 مرشوعاً بحثيًّا منسقاً بشان أجهزة 
االندماج الصغرية واملتوسطة الحجم يجمع بني باحثني 

من 19 بلداً. ويقول السيد بونياريت تشاتهونغ، 
األستاذ املساعد بجامعة أمري سونغكال يف تايلند: »إنَّ 

هذا املرشوع يمثِّل فرصة للباحثني يف تايلند حتى يلتقوا 
ويعملوا بالتعاون مع الكثري من الخرباء حول العالم.«

وتتيح هذه الرشاكة القائمة منذ وقت طويل إجراء 
التجارب املشرتكة واملقارنة، وتدريب املوظفني يف 

مختلف املؤسسات والبلدان، وتوعية جيل جديد من علماء 
االندماج بأحدث النظريات والتقنيات. ويقول السيد 

ا قريب، سوف يكون لدى تايلند جهاز  تشاتهونغ: »عمَّ
ة االوىل عىل اإلطالق، وسوف يمكِّننا هذه  اندماج للمرَّ

املرشوع من استهالل برنامج االندماج الخاص بنا.«

ويجري حاليًّا تشييد جهاز توكاماك تجريبي )انظر 
املقالة، الصفحة 6( يف تايلند، وهو النشاط املحوري 

يف برنامج تطوير االندماج يف ذلك البلد. وسيكون هذا 
له رابطة »آسيان«  الجهاز هو أول جهاز اندماج تشغِّ
وسيمثِّل منصة تعلُّم بالغة األهمية للباحثني يف تايلند 

وسائر بلدان املنطقة.

صت الوكالة منحاً لتمكني باحثني  ويف عام 2018، خصَّ
ومهندسني تايلنديني من حضور مؤتمر الوكالة للطاقة 

االندماجية الذي ُعقد يف الهند. ويف العام نفسه، انضمَّ 
باحث من تايلند أيضاً إىل الدورة الدراسية بشأن فيزياء 

البالزما، التي ُعقدت يف إيطاليا باالشرتاك بني مركز 
عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية والوكالة، وجمعت 

ب املراحل املتقدمة  بني قرابة 70 مشاركاً من طالَّ
من الدكتوراه والباحثني يف مرحلة ما بعد الدكتوراه 
وباحثني شباب آخرين من 23 بلداً، يف إطار الجهود 

الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل. 
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