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إضفاء زخم على مجال علم اإلشعاع
من خالل التعاون
بقلم نيكول جاويرث

إ َّن

مختلف السبل التي تُستخدم بها اإلشعاعات اليوم هي نتيجة ملا يجريه عامل واحد من بحوث وما يكتسبه من
خربات وما يستفيده من بحوث وخربات عامل آخر ،وتُرتجم هذه النتائج ُمجتمعة إىل تطبيقات عملية ابتكارية
تؤث ِّر يف حياة الناس اليومية .واملراكز املتعاونة مع الوكالة هي أحد السبل التي يتواصل من خاللها العلامء.
وللحصول عىل ملحة عن العمل الذي تضطلع به املراكز املتعاونة مع الوكالة يف مجال العلوم والتكنولوجيا
اإلشعاعية ،فقد ق َّدم سوريش بيلالي ،مدير املركز الوطني لبحوث الحزم اإللكرتونية واألستاذ يف علم األحياء
املجهرية والبيولوجيا الجزيئية يف جامعة  A & Mيف تكساس إجابات عن بعض األسئلة ملجلَّة الوكالة فيام يتعلَّق
باملركز الذي يديره وبتعيني هذا املركز كأحد املراكز املتعاونة مع الوكالة .وأوضح سوريش بيلالي الكيفية التي
تُسهم بها أعامل هذا املركز يف استخدام تكنولوجيا الحزم اإللكرتونية يف التطبيقات يف مجال األغذية والصحة
كمنصة للباحثني من قرابة عرشة بلدان .كام أنَّه تح َّدث عن املستقبل
والبيئة ،والكيفية التي يعمل بها هذا املركز َّ
وعن بعض البحوث االبتكارية التي يجري القيام بها يف املركز الذي يديره.
ً
السؤال :ماذا تعين تسميتكم مركزا
ً
متعاونا مع الوكالة؟

الجواب :لقد عملنا عىل تطوير تكنولوجيات الحزم
اإللكرتونية وتسويقها تجاريَّا عىل مدى السنوات
الخمس عرشة املاضية .وعملنا ال يستهدف تحقيق
الربح ،وتبلغ قيمة ما نق ِّدمه من خدمات متصلة
باألنشطة يف مجال ال ُحزم اإللكرتونية سنويًّا حوايل 1
إىل  2مليون دوالر أمرييك ،سواء عىل الصعيد التجاري
كنموذج يُعتمد يف األوساط الصناعية أو من أجل القيام
بأنشطة البحث والتطوير.
ويتيح لنا تعاوننا مع الوكالة أن نذهب إىل ما هو
أبعد من مجرد نرش بحوث عالية الجودة نحو أن
تكون لبحوثنا تأثريات عاملية .كام أننا نحافظ عىل
عالقة وطيدة مع الوكالة ونشارك يف مشاريعها
التقنية ومشاريعها البحثية املنسقة .وهذه املشاريع
تساعدنا عىل إيصال خرباتنا إىل الناس الذين قد
يحتاجونها عىل الصعيد امليداين .كام أنها تساعدنا
عىل إقامة عالقات وطيدة مع سائر العلامء من
جميع أنحاء العامل مام يساعدنا عىل البقاء يف طليعة
ما يستجد يف هذا املجال وعىل الحفاظ عىل نظرة
عامة بشأن منحاه.
السؤال :ما هي األنشطة التي يضطلع بها
هذا المركز كأحد المراكز المتعاونة؟

الجواب :إ َّن املهمة املوكلة إلينا واسعة النطاق.
فعملنا يُركِّز يف املقام األول عىل املجاالت التالية :رفع
درجة الوعي للتشجيع عىل تحقيق فهم أوسع وعىل
استخدام تكنولوجيا الحزم اإللكرتونية؛ وتقديم
املشورة والخربات إىل البلدان والرشكات والكيانات
واألفراد ملساعدتها عىل اعتامد هذه التكنولوجيا
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“

ً
نظرا ألننا أحد المراكز المتعاونة مع الوكالة
ِّ
َّ
فإن ذلك أحد السبل اليت تمكننا من أن نذهب
إلى أبعد من مجرد نشر بحوث عالية الجودة
نحو ضمان أن تكون لعملنا تأثيرات
على الصعيد العاليم.

”

— سوريش بيلالي ،مدير املركز الوطني لبحوث
احلزم اإللكرتونية ،جامعة  A&Mيف تكساس،
الواليات املتحدة األمريكية

وتسويقها تجاريًّا؛ ومواصلة بذل قصارى جهدنا
للميض قد ًما يف مجال البحوث بغية إضافة قيمة إىل
املنتجات وحياة الناس.
ونحن نقوم بذلك من خالل استضافة العلامء الزائرين
برعاية من الوكالة ،والسفر إىل البلدان األخرى
املشاركة يف مشاريع الوكالة وذلك من أجل توفري
الخربة لها ،وتنظيم حلقات عمل برعاية من الوكالة
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لفائدة املشاركني ،مبا يف ذلك حلقة العمل العملية
الخاصة بنا الفريدة من نوعها بشأن تكنولوجيا الحزم
اإللكرتونية ،التي يعمل خاللها العلامء بالفعل عىل
هذه التكنولوجيا و يتعلَّمون كيفية استخدامها.
ومن بني املشاريع التي عملنا عليها مؤخ ًرا مرشوع
خاص مبنطقة أمريكا الالتينية يف إطار أحد برامج
الوكالة للتعاون التقني .وقد عملنا مع مجموعة
صناعية صغرية يف املكسيك قامت بتشييد أول
مرفق تجاري للحزم اإللكرتونية يف تيخوانا ،و ُدشِّ ن
مؤخ ًرا يف شباط/فرباير  .2017وعىل امتداد سنتني
إىل ثالث سنوات ،قمنا بتثقيف العاملني يف هذه
املجموعة الصناعية بشأن جميع االختالفات الدقيقة
لهذه التكنولوجيا ،فيام يتعلّق بجميع الجوانب بد ًءا
بتدريب األشخاص املعنيني ووصوالً إىل وضع أسس
تجارة مستدامة .ولقد ساعدناهم عىل إقامة عالقات
تعاون مع سائر املراكز املحلية .وفيام يتعلَّق بهذا
املرشوع ،ساعدت الوكالة عىل تقديم اإلرشادات
ويست التواصل فيام بني الخرباء من
للمسؤولني َّ
جميع أنحاء أمريكا الالتينية واملكسيك.
السؤال :ما هي الحزم اإللكترونية وكيف
يستخدمها المركز الذي تديرونه؟

الجواب :الحزم اإللكرتونية هي تدفقات من
اإللكرتونات العالية الطاقة ويتم إنتاجها باستخدام
معدات متخصصة من قبيل املع ِّجالت الخطية.
ونحن نستخدم الحزم اإللكرتونية إلجراء بحوث
ميكن استخدامها بهدف تنظيف العامل وتحسني
الصحة فيه وتغذية شعوبه وتشكيله ولتحقيق
أهداف أبعد من ذلك.
وفيام يتعلَّق بتنظيف العامل ،نحن نستخدم الحزم
اإللكرتونية إلجراء البحوث يف مجال االستصالح
البيئي سواء تعلَّق األمر مبعالجة مياه الرصف ،أو
مياه الرشب أو إعادة استخدام املياه .أما فيام يتعلَّق
بتحسني صحة شعوب العامل ،فنحن نجري البحوث
لصياغة اللقاحات املتقدمة وتعقيم املستحرضات
الصيدالنية واألجهزة الطبية املتقدمة .وفيام يتعلَّق
بتغذية شعوب العامل ،فنحن نستخدم الحزم
اإللكرتونية لتحسني جودة األغذية وسالمتها وأمنها،
مبا يشمل حامية األغذية حيث يتم استخدام هذه
التكنولوجيا لتطهري األغذية امللوثة عن قصد .أما
فيام يتعلَّق بتشكيل العامل ،فنحن نجري البحوث
بشأن كيفية استخدام الحزم الستحداث مواد
متق ّدمة ترتاوح بني البوليمرات التقليدية واملواد
النانوية واملركّبات النانوية املتقدمة ج ًّدا .وتنطوي
عملية تشكيل العامل هذه عىل تطوير التطبيقات
التجارية وعىل القيام بأنشطة بحث وتطوير
متق ِّدمة ،مبا يف ذلك يف مجال الفضاء ،من خالل عملنا
الوثيق مع اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء

(ناسا) بشأن التطبيقات املتقدمة فيام يتعلَّق
بتكنولوجيا الحزم اإللكرتونية املستخدمة يف البعثات
الفضائية املأهولة وغري املأهولة.
السؤال :ما هي مزايا استخدام الحزم
ً
اإللكترونية بدال من األساليب األخرى؟

الجواب :الحزم اإللكرتونية واحدة من أرخص
ال ُّنهج وأكرثها عضوية إلنشاء جذور ح َّرة .والحزم
اإللكرتونية ال تتطلَّب منا إدخال مواد كيميائية أو
استخدام الحرارة إلحداث تغيريات يف املواد مقارنة
باألساليب األخرى ،كام أن بصمتها الكربونية متدنِّية
ج ًّدا .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تكنولوجيات اإلشعاع
املؤيِّن األخرى ال تتض َّمن نفس ذلك البعد املتمثل يف
سهولة تشغيلها وإغالقها.
ونظ ًرا إىل أنَّها ال تعتمد عىل مصدر مشع ومبا أنها
قابلة للتشغيل واإلغالق ،فإن الحزم اإللكرتونية
تسمح لنا مبواصلة العمل عىل تطوير تطبيقات قامئة
عىل اإلشعاع دون خشية حصول أي حالة من حاالت
االنتشار النووي أو رسقة املواد النووية أو التع ُّرض
مهم ج ًّدا يف العامل
إلشعاعات نووية .ويُع ُّد هذا األمر ًّ
الذي نعيش فيه اآلن والواعي بشؤون األمن.
السؤال :ما هي أروع األشياء التي يعمل
عليها المختبر الذي تديرونه؟

الجواب :مثة مجاالن أهتم بهام حقًّا .أحدهام تطوير
اللقاحات لتحسني صحة اإلنسان والحيوان .فجميع
البحوث التي نجريها يف مجال األمراض املعدية تشري
إىل أننا نالمس فقط األمور السطحية ملا يُحتمل
تطويره بفضل هذه التكنولوجيا من لقاحات ذات
قيمة عالية .ونحن نعلم اآلن أنَّه بإمكاننا تطوير
لقاحات ذات قيمة عالية وشديدة الفعال َّية مضا َّدة
ملختلِف األمراض املعدية التي تصيب اإلنسان
والحيوان .وإ َّن هذا األمر مثري للغاية بالنسبة إلينا.
أما املجال الثاين الذي أهتم به فهو االستصالح البيئي.
وسواء تعلَّق األمر باملل ِّوثات الكيميائية املوجودة
يف املياه الجوفية أو بالنفايات البلدية ،فنحن نعلم
أ ّن تكنولوجيا الحزم اإللكرتونية ،مقارنة بسائر
التكنولوجيات األخرى املتوافرة اليوم ،ستكون عامالً
من عوامل التغيري .فعامل التغيري تستتبعه العديد من
التحديات ،ولكنه قادر كام تعلمون عىل قلب الصناعة
برمتها رأسا عىل عقب .ومن شأن نظرتنا إىل آلية
تتغي بحيث لن تسمى بعد
الترصف يف النفايات أن َّ
اآلن “محط ًة ملعالجة مياه الرصف” بل سيطلق عليها
بدالً من ذلك يشء من قبيل “مرفق السرتداد املوارد”،
بحيث تحذف الداللة التي درج اقرتانها بالنفايات،
وعوضً ا عن ذلك ،سيُنظر إىل كل قطرة من املاء ت ُرصف
من املنازل أو من الصناعات عىل أنها يشء ميكن أن
تُستخلص منه الطاقة وغريها من املوارد.
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