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خاذ قرار قبل أربعين  “منذ اتِّ
عامًا بشأن االستراتيجية 

ف في النفايات  اإلجمالية للتصرُّ
وبشأن استخدام مستودع 

جيولوجي عميق كاختيار أول 
لخزن الوقود النووي المستهَلك، 
التزمت كلُّ األطراف المعنية به. 

رت الحكومات والشعوب،  لقد تغيَّ
لكن القرار والرؤية المستقبلية 

ا على حالهما .” استمرَّ
—  تينا جالونين، النائب األول للرئيس 

Posiva لشؤون التنمية، شركة

 ،(ONKALO) المدخل إلى أونكالو
مستودع فنلندا للوقود النووي 
المستهلك. 
)Posiva :الصورة من(

معالجة المرحلة النهائية: سبيل فنلندا نحو 
ص النهائي من الوقود النووي المستهَلك   التخلُّ

بقلم إيرينا تشاتزيس

تخزن 
الدول التي تشغل حمطات قوى نووية 

وقودها النووي املستهَلك يف مواقع 

املفاعالت أو بعيداً عنها. ومن شأن الوقود املستهَلك 

أن يمثِّل خطراً على الناس والبيئة إذا مل يتمَّ التصرُّف 

ة حاجة إليجاد حلٍّ  فيه على نحو سليم؛ وعليه، ثمَّ

دائم ومقبول من اجلمهور بشأن التصرُّف فيها )انظر 

اإلطار(. ويف الوقت الذي ينظر فيه عدد من البلدان 

يف مستودعات التخلُّص اجليولوجية العميقة، 

ُتَعدُّ فنلندا البلَد الوحيَد الذي شرع يف إنشاء مستودع 

للتخلُّص النهائي من وقوده النووي املستهَلك. 

وصفة فنلندا لتحقيق النجاح

على ُعمق 4٠٠-45٠ متراً حتت سطح األرض 

سيأوي مستودع أونكالو (ONKALO( يف أولكيليوتو 

(Olkiluoto( على ساحل فنلندا الغربي علباً نحاسيًة 
مملوءًة بالوقود املستهلك الناجت عن مفاعالت 

القوى النووية الفنلندية، ويتألَّف املستودع املذكور 

ع أن  من ٧٠ كم من األنفاق واألعمدة. ومن املتوقَّ

ة 1٠٠ عام ومن َثمَّ  يتلقَّى املستودع نفايات ملدَّ

سيتمُّ إغالقه. 

وتقول تينا جالونين، النائب األول للرئيس لشؤون 

التنمية يف شركة Posiva، الشركة املسؤولة عن 

املشروع “منذ اتِّخاذ قرار قبل أربعين عامًا بشأن 

االستراتيجية اإلجمالية للتصرُّف يف النفايات 

وبشأن استخدام مستودع جيولوجي عميق كاختيار 

أول خلزن الوقود النووي املستهَلك، التزمت 

كلُّ األطراف املعنية به. ولقد تغـيَّرت احلكومات 

ا  والشعوب، لكن القرار والرؤية املستقبلية استمرَّ

على حالهما.”

ويتمثَّل أحد األسباب األخرى وراء جناح النموذج 

الفنلندي يف مشاركة كلِّ اجلهات املعنية يف املشروع، 

يف الوقت املناسب، وعملها معاً كفريق واحد يسعى 

إىل حتقيق الهدف نفسه. 

وتقول جالونين: “لقد كانت أدوار خمتلف اجلهات 

املعنية واضحة. وبالتوازي مع إدخال الطاقة 

نَّاع القرار التشريعات، ووضعت  ُ
النووية، صاغ ص

هيئة األمان اإلشعاعي والنووي يف فنلندا أدلة أمان 

ولوائح وطوَّرت كفاءات من أجل استعراض وثائقنا 

ق منها.”  وتطبيقاتها والتحقُّ

باإلضافة إىل ذلك، اكتسى إشراك هيئة األمان 

اإلشعاعي والنووي يف فنلندا أهمية بالغة فيما 

يخصُّ بناء الثقة يف املشروع. ويقول بيِتري تيبانا، 

مدير عام هيئة األمان اإلشعاعي والنووي يف فنلندا: 

“لو تخلَّفت أيُّ جهة معنية عن املشاركة يف هذه 

العملية ملا جنحنا يف مسعانا. وقد قدَّمت املشاركة 

الطاقة النووية من أجل مستقبل ينعم بطاقة نظيفة
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النشطة للهيئة الرقابية املعنيَّة باألمان ضمانات 

إضافية للمجتمع احمللي.” 

ويف حقيقة األمر، كان تقبُّل اجلمهور أمراً بالغ األهمية 

لنجاح املشروع. ومل يتمَّ اختيار موقع أولكيليوتو 

(Olkiluoto)، الذي يأوي ثالثة مفاعالت نووية، ليكون 
موقع املستودع نظراً للمالءمة اجلغرافية لهذه املنطقة 

ت فنلندا 
َ
انها لألمر. وقد أجر فحسب، بل أيضاً لتقبُّل سكَّ

العديد من الدراسات حول املواقف احمللية والوطنية 

يل القاطنين 
َ
إزاء املشروع، وأظهرت تلك الدراسات م

بالقرب من حمطات القوى النووية إىل الوثوق بشكل 

أكبر يف املشاريع النووية.

وتقول جالونين: “لقد كانت الثقُة أحَد أحجار الزاوية 

يف القدرة على املواصلة وفقًا جلدول احلكومة. ولقد 

ان  تطلَّب بناء الثقة تواصاًل مكثَّفاً وصريحاً مع السكَّ

احملليين والسلطة وصانعي القرارات.”

ووفقاً لشركة Posiva، يرتكز املشروع على مفهوم 

“احلواجز املتعدِّدة”، الذي يرمي إىل توفير تدابير 

غية منع تسرُّب الوقود املستهَلك 
ُ
االحتواء والعزل ب

وانتشاره. وستكون توليفة صخور األساس وعلب 

التخلُّص احملاطة بالصلصال، واألنفاق املليئة 

بالصلصال الذي يحتوي على مواد الردم ويسدُّ مدخل 

النفق، بمثابة حواجز متعدِّدة واقية. 

 

َمن التايل؟

ماً نحو بناء مستودعات  لقد أحرز َبلدان آخران تقدُّ

للنفايات القوية اإلشعاع أو الوقود املستهلك املعلن 

عنه كنفايات. ويف حزيران/يونيه ٢٠1٦، أقرَّت 

الهيئة السويدية لألمان اإلشعاعي طلب احلصول 

على رخصة من أجل تشييد املستودع اجليولوجي 

  .(Forsmark) العميق للوقود املستهَلك يف فورسمارك

وبدأت احملكمُة السويدية لألراضي والبيئة 

استعراَض التراخيص البيئية للمشروع يف أيلول/

سبتمبر ٢٠1٧. 

ويف فرنسا، جاٍر  إعداُد طلب احلصول على رخصة 

لتشييد مرفق التخلص اجليولوجي العميق، سيجيه 

ع تقديمه بحلول نهاية ٢٠18،  (Cigé(؛ ومن املتوقَّ
وبداية التشييد يف ٢٠٢٠. ويمكن أن تبدأ املرحلة 

التجريبية من التخلُّص يف ٢٠٢5. وسيحتوي املرفق 

على نفايات ناجتة من إعادة معاجلة الوقود املستهَلك 

الناجت عن األسطول احلايل من حمطات القوى النووية 

ة  يف فرنسا، باإلضافة إىل سائر النفايات املشعَّ

الطويلة العمر. 

العلوم
َتْنُتج النفايات القوية اإلشعاع من احتراق وقود اليورانيوم داخل مفاعالت القوى النووية. وهناك نوعان: الوقود 

علن عنه كنفايات واجلاهز للتخلُّص، أو النفايات الناجتة عن إعادة معاجلة الوقود املستهَلك.
ُ
املستهَلك الذي ي

ا )الوقت الذي تستغرقه  ا وعمر نصفي طويل جدًّ ونظراً ألنَّ النفايات القوية اإلشعاع تتَّسم بنشاط إشعاعي عاٍل جدًّ

ة لتفُقد نصف إشعاعها( ينبغي أن يتمَّ احتواؤها وعزلها عن البيئة البشرية. وقد حدَّدت البحوث املكثَّفة  املادة املشعَّ

مدى مالءمة طائفة من أنواع الصخور اخملتلفة إليواء املستودعات اجليولوجية العميقة ووضعت نظماً للحواجز 

من شأنها عزل النفايات. وُتَشيَّد هذه املستودعات ضمن تكوينات جيولوجية مناسبة بُعمق عدَّة مئات من األمتار 

راعى يف تصميمها قدرتها على حجز النفايات القوية اإلشعاع ملئات اآلالف من السنين. 
ُ
وي

الطاقة النووية من أجل مستقبل ينعم بطاقة نظيفة

المرأة في المجال النووي
لوري سوايم

ف في النفايات   رئيسة ورئيسة تنفيذية، منظمة التصرُّ
(NWMO) النووية

السيدة سوامي مسؤولة عن تنفيذ خطة كندا 

بشأن التصرُّف الطويل األَجل يف الوقود النووي 

أت قبل ذلك منصَب نائب الرئيس  املستعمل. وقد تبوَّ

األول لإلخراج من اخلدمة والتصرُّف يف النفايات 

النووية يف شركة أونتاريو لتوليد الكهرباء، وشملت 

مسؤولياتها اإلشراف على تشغيل مرافق التصرُّف 

يف النفايات، باإلضافة إىل تشييد املستودعات 

اجليولوجية العميقة للنفايات الضعيفة واملتوسطة 

اإلشعاع التابعة للشركة. وقد بدأت حياتها املهنية لدى شركة أونتاريو لتوليد 

أت عدداً من املناصب ذات املسؤوليات املتزايدة يف  الكهرباء يف 1٩8٦ وتبوَّ

الشعبة النووية.  

ف يف الوقود النووي املستهلك على نحو مأمون وطويل األجل  “إنَّ التصرُّ

مسؤوليتنا جتاه األجيال القادمة. وحلسن احلظ، تعمل املنظمات املعنية 

ف يف النفايات النووية، يف جميع أرجاء العامل، بما يف ذلك  بالتصرُّ

خاذ إجراءات ملموسة من أجل  منظماتنا يف كندا، على توفير الزخم واتِّ

تنفيذ اخلطط على نحو يحمي الناس والبيئة .”


