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ليــس بمقــدورك االختبــاء مــن النشــاط اإلشــعاعي. فحتــى الِكتــاب الــذي تحملــه مشــع بعــض الشــيء. 

لكــن، اســترخ وتابــع القــراءة، فتأثيــرات اإلشــعاع علــى عينيــك وجســمك أقــل مــن الحــد األقصــى الموصــى 

بــه لــدى اللجنــة الدوليــة للحمايــة مــن اإلشــعاع.

وأنــت -كذلــك- ُمختــرق دومــًا باإلشــعاع والجســيمات، الناجمــة -أساســًا- عــن األشــعة الكونيــة، والصــادرة 

مــن النشــاط اإلشــعاعي للشــمس، أو المناطــق البعيــدة عــن مجرتنــا.  

الفصل األول: َفتح صندوق باندورا النووي

تظهــر كلمــة "ُمِشــع" أول مــرة فــي ورقــة بحثيــة بعنــوان "حــول مــادة جديــدة، ُمشــعة، موجــودة فــي 

البتشــبلند" نشــرها بييــر ومــاري كــوري فــي يوليــو 1898. وســوف ُيطلــق علــى المــادة الجديــدة التــي عزلها 

الزوجــان كــوري اســم البولونيــوم،. لقــد جــرى، ألول مــرة فــي تاريــخ العلــم، التعــرف علــى عنصــر جديــد غيــر 

مرئــي، وتحديــده عــن طريــق األشــعة المنبعثــة منــه فحســب. فــاز الزوجــان كــوري بجائــزة نوبــل عــام 1903، 

اعترافــًا بالخدمــات غيراالعتياديــة التــي قدماهــا. ومــع ذلــك، لــم يســتغرق األمــر طويــًا حتــى أدرك رواد 

النشــاط اإلشــعاعي مــدى خطــورة تلــك الظاهــرة. فخــال حفــل جائــزة نوبــل، عقــد بييــر كــوري مقارنــة بيــن 

اكتشــافه واختــراع نوبــل للديناميــت، وباإلمــكان -هنــا- طــرح الســؤال "إن كانــت البشــرية ستســتفيد مــن 

ة بهــا".  معرفــة أســرار الطبيعــة، أو إن كانــت مســتعدة لاســتفادة منهــا، أو أن هــذه المعرفــة ســتكون ضــارَّ

حصلــت مــاري كــوري، فــي عــام 1911،علــى جائــزة نوبــل للمــرة الثانيــة، وكانــت هــذه المــرة فــي الكيميــاء 

"تقديــرًا إلســهاماتها فــي تقــدم الكيمياءعبــر اكتشــافها عنصــري الراديــوم والبولونيــوم، بواســطة عــزل 

الراديــوم، ودراســة طبيعــة هــذا العنصــر  ومركباتــه". 

النــواة اقتــرح رذرفــورد، فــي عــام 1911، نموذجــًا جديــدًا للــذرة، معلنــًا بذلــك بدايــة الفيزيــاء النوويــة. وبعــد 

أربــع ســنوات، أضــاف نيلــز بــور ملمحــًا جديــدًا إلــى نمــوذج ذرة رذرفــورد تمثــل فــي )التكميــم( لمــدارات 

اإللكترونــات، التــي حصــرت الجســيمات فــي مــدارات معينــة. وبــدا هــذا االفتــراض ضروريــًا لتفســير اســتقرار 

الــذرات.

التحــول النــووي إننــا نــدرك تمامــًا، بمــا نعرفــه اليــوم عــن بنيــة الــذرات، يــأس المهمــة التــي اضطلــع 
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ــوا،  ــم يتمكن ــل الرصــاص والزئبــق إلــى ذهــب. ذلــك أنهــم ل ــن لتحوي بهــا الخيميائيــون، حيــن ســعوا جاهدي

بالوســائل الموجــودة فــي متناولهــم، مــن معالجــة الجــزء األساســي مــن الــذرة، أي النواة. خلص الفاســفة 

اليونانيــون إلــى اســتنتاج مفــاده أن المــادة مكونــة مــن توليــف أربعــة عناصــر، هــي: األرض، والمــاء، والنــار، 

والهــواء، وهــذا هــو أصــل نشــأة الخيميــاء، التــي طورهــا اليونــان أواًل، ومــن ثــم علمــاء العــرب، كان تحويــل 

مــادة إلــى أخــرى ُيســمى باليونانيــة خيميــاء وكان جابــر بــن حيــان، الــذي عــاش فــي القــرن الثامــن وأوائــل 

القــرن التاســع الميــادي، ُممارســًا نشــطًا لفــن الخيميــاء الــذي ســمي الحقــًا ألكيميــاء بالاتينيــة.

ــاء شــائعًا مــرة أخــرى بيــن العلمــاء األوروبييــن فــي القــرن الثالــث عشــر. وتمكــن الفاســفة  أصبــح الخيمي

الطبيعيــون الجــدد، مــن إثبــات أن األرض، والمــاء، والهــواء، والنــار، لــم تكــن عناصــر. ولقــد اســتطاع النبيــل 

الفرنســي أنطــوان الفوازييــه، خــال القــرن الثامــن عشــر، البرهنــة عــى أن الهــواء خليــٌط مــن األكســجين 

والنيتروجيــن. اقتــرح العالــم اإلنجليــزي جــون دالتــون، فــي عــام 1803، اعتبــار الــذرة المكــون األساســي 

للمــادة، وتمثلــت الخطــوة التاليــة فــي إضفــاء النظــام علــى الــذرات وفقــًا للعناصــر التــي تمثلهــا. وقــد 

حصــل ذلــك عــام 1869 علــى يــد الكيميائــي الروســي ديمتــري مندلييــف. وفــي نهايــة المطــاف، أصبــح 

مــن الممكــن ماحظــة الــذرات ومكوناتهــا وقدرتهــا علــى التحــول فــي بدايــة القــرن العشــرين، وذلــك 

بفضل اكتشــاف النشــاط اإلشــعاعي. وبالنظر إلى الحقائق المتراكمة منذ اكتشــاف النشــاط اإلشــعاعي، 

خلــص رذرفــورد وســودي إلــى أن ذرات العناصــر المشــعة، خافــًا لــذرات العناصــر العاديــة، التــي تشــكل 

المــواد مــن حولنــا، غيــر مســتقرة، إذ تتفــكك بانبعــاث جســيمات ألفــا أوبيتــا مــن النــواة. أمــا الــذرة الجديــدة 

المتخلفــة بعــد االضمحــال اإلشــعاعي، فلهــا خــواص فيزيائيــة وكيميائيــة مختلفــة عــن ســالفتها، الــذرة 

األصليــة االبتدائيــة. ولقــد كان اللــورد رذرفــورد، مــرة أخــرى، هــو مــن أوضــح، فــي عــام 1919 وألول مــرة، 

التحــول االصطناعــي للعناصــر. إذ كان قــادرًا عــى تحويــل عنصــر النيتروجيــن المســتقر إلــى أكســجين، محققــًا 

فــي نهايــة المطــاف حلــم الخيميائــي، وجــرى ذلــك عــن طريــق قــذف النيتروجيــن بجزيئــات ألفــا الفعالــة مــن 

الراديــوم.

النشــاط اإلشــعاعي االصطناعــي كان مــن شــأن التفاعــات النوويــة بيــن جســيمات ألفــا والبــورون أن 

تنتــج النيتروجيــن- 13، وهــو نويــدة غيــر مســتقرة غيــر موجــودة فــي الطبيعــة، وإنمــا يمكــن اســتحداثها 

اصطناعيــًا وفصلهــا كيميائيــًا. وأطلــق علــى هــذا الشــكل الجديــد مــن النيتروجين، الذي يتحــول بعمر نصٍفد 

قــدره 97.9 دقيقــة إلــى كربــون- 13 مــع انبعــاث بوزيتــرون، تســمية نيتروجيــن مشــع )راديونيتروجيــن(. كان 

هــذا اكتشــافًا "للنشــاط اإلشــعاعي االصطناعــي".     

تطــورت موجــة مــن التجــارب المماثلــة بشــكل مســتقل فــي العديــد مــن المختبــرات األخــرى، مســتخدمة 

إلــى تشــعيع العناصــر ذات  المصــادر المشــعة والمســارعات األيونيــة المختَرعــة حديثــًا. عمــد العلمــاء 
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العــدد الــذري المتزايــد، وصــواًل إلــى الثوريــوم واليورانيــوم، معتقديــن أنهــا ســتنتج عناصــر جديــدة مــا بعــد 

اليورانيــوم. وفــي الواقــع، لــم يكونــوا علــى درايــة أنهــم قــد أنتجــوا تفاعــات االنشــطار النــووي لقــد أصبــح 

صنــدوق "بانــدورا" النــووي حينــذاك مفتوحــًا تمامــًا، وُأنتجــت تشــكيلة متزايــدة مــن النويــدات المشــعة، 

وأضيفــت إلــى اإلشــعاع الموجــود فــي البيئــة بشــكل طبيعــي.

البيئــة المشــعة إن النويــدات المشــعة الرئيســة، التــي تنتــج بشــكل طبيعــي مــن األصــل االبتدائــي، 

هــي: اليورانيــوم- 235، واليورانيــوم- 238، والثوريــوم- 232، ومنتجاتهــا المضمحلــة، والبوتاســيوم- 40. 

ُيســتمد مصــدر ضعيــف للنشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي مــن التفاعــات النوويــة لألشــعة الكونيــة األوليــة 

والثانويــة مــع الغــاف الجــوي وغــاف األرض الصخــري. لقــد أدَخلــت اختبــارات األســلحة النوويــة فــي 

الغــاف الجــوي وفــي جــوف األرض مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن النويــدات المشــعة فــي البيئــة.

وتحســنت حمايــة البشــر والبيئــة مــن النشــاط اإلشــعاعي، فيتوافــر اآلن قــدر كبيــر مــن المعرفــة بشــأن 

تأثيــرات اإلشــعاع علــى جســم اإلنســان والكائنــات الحيــة األخــرى.   

فــي  االضطــراب  ويوقــع  لخايــاك،  تلفــًا  يســبب  أن  المؤيــن  لإلشــعاع  يمكــن  بجســمك  االرتطــام 

كروموســوماتك، ويكســر ساســل الحمــض النــووي لديــك. إذ تختــرق أشــعة غامــا والنيوترونــات جلــدك 

وتصــل إلــى جميــع أعضائــك الداخليــة.

وإْن كنــت تتعــرض لإلشــعاع المؤيــن لــدواٍع مهنيــة، فــإن الهيئــة الدوليــة للوقايــة مــن اإلشــعاع توصــي 

بحــد أعلــى مــن الجرعــات قــدره 20 ملليســيفرت ســنويًا. أمــا عمــوم الســكان، فــإن الحــد األقصــى للجرعــة 

الســنوية المســموح بهــا ألحدهــم فهــو ملليســيفرت واحــد.

الفصل الثاني: طاقة غير محدودة؟

مــن المعــروف اآلن أن كميــة الطاقــة التــي يولدهــا نشــاط كوكبنــا اإلشــعاعي الطبيعــي هائلــة  وال يتأتــى 

لنــا ســوى اســتخدام جــزء صغيــر منهــا. يعتمــد أفضــل مخطــط لتوليــد الطاقــة الحراريــة الجوفيــة علــى 

اســتخدام شــبكات الصــدوع ذات النفاذيــة فــي توليــد الكهربــاء. ويمكــن لهــذه األنظمــة المســماة "أنظمــة 

الحــرارة الجوفيــة الُمحســنة" أن تنتــج أكثــر مــن 100000 ميغــاواط مــن الكهربــاء فــي أوروبــا.

بــزوغ فجــر الطاقــة النوويــة شــيد أول مفاعــل نــووي فــي ملعــب اســكواش يقــع تحــت ســتاد جامعــة 

شــيكاغو لكــرة القــدم، وتألــف هــذا المفاعــل مــن كومــة كتــل متناوبــة مــن الجرافيــت واليورانيــوم وفــي 

مســاء يــوم الثانــي مــن  ديســمبر عــام 1942،  بــدأ عــداد النيوترونــات يــدق بشــكل أســرع وأســرع، معلنــًا 
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أول تفاعــل متسلســل مــن صنــع اإلنســان. 

مفاعــات االنشــطار النــووي يشــتمل قلــب المفاعــل عــادة علــى مجموعــات مــن قضبــان الوقــود التــي 

يحــوي كل منهــا كريــات مــن أكســيد اليورانيــوم وتكــون مخلوطــة فــي بعــض الحــاالت بأكســيد البلوتونيوم 

واليــزال المهــدئ، الــذي ُيبطــئ النيوترونــات الســريعة، هــو -فــي بعــض األحيــان- الجرافيــت ولكــن المــاء 

أوســع اســتخدامًا، بمــا فــي ذللــك "المــاء الثقيــل" وتحــوي قضبــان التحكــم مــادًة تمتــص النيوترونــات، مثــل 

البــورون أو مزيــج مــن اإلنديــوم، والفضــة، والكادميــوم. أمــا إزالــة الحــرارة المتولــدة فــي قلــب المفاعــل، 

دة- إمــا ســائلة أوغازيــة- فــي أنحــاء قلــب المفاعــل، بحيث تنقــل الحرارة  فُتجــرى عــن طريــق تدويــر مــادة ُمبــرِّ

إلــى ُمبــادل حــراري أو مباشــرة إلــى توربيــن. ويمكــن اســتخدام المــاء بوصفــه ُمبــردًا ومهدئــًا علــى الســواء.

يشــير الجيــل األول إلــى مفاعــات أوليــة مبكــرة ُشــيدت فــي الخمســينيات وأوائــل الســتينيات مــن القــرن 

ئ. أمــا الجيــل  العشــرين، وكانــت تســتخدم -فــي العــادة- وقــود اليورانيــوم الطبيعــي والجرافيــت كُمهــدِّ

الثانــي، فيشــمل مفاعــات أنشــئت بيــن أواخــر الســتينيات ومنتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين، 

وتنتمــي معظــم المفاعــات العاملــة اليــوم إلــى هــذه الفئــة. أمــا الجيــل الثالــث، فيتكــون مــن مفاعــات 

متقدمــة ُبنيــت منــذ منتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين. وهــي ترقيــات فــي مجــال التصميــم 

علــى مفاعــات الجيــل الثانــي، وتتضمــن تحســينات فــي اســتخدام الوقــود والكفــاءة الحراريــة والســامة 

.وتصميمها موحد لخفض تكاليف رأس المال والصيانة . أما مفاعات الجيل الرابع، فما تزال مفاهيمية 

ال غيــر، إذ لــن يعمــل معظمهــا حتــى عــام 2030. 

اليورانيــوم  تعديــن  الوقــود  دورة  تشــمل  المغلقــة  الوقــود  ودورة  الســريع  المفاعــل  مفهومــا 

فــي  الوقــود  واســتخدام  النــووي،  الوقــود  وإنتــاج  لــزم(  )إن   235 اليورانيــوم-  وتخصيــب  ومعالجتــه، 

المفاعــل، وإزالــة الوقــود المســتخَدم وتخزينــه، وربمــا إعــادة المعالجــة، لفصــل اليورانيــوم والبلوتونيــوم 

القابليــن إلعــادة التدويــر. وعندمــا ُتعــاد معالجــة الوقــود الُمســتنفد، ُتَعــرف الــدورة بأنهــا "مغلقــة" تعتمــد 

المفاعــات الســريعة علــى النيوترونــات الســريعة كــي ُتســبب االنشــطار، وهــي ال تســتلزم ُمهدئــًا.  

االندمــاج النــووي ُيعتقــد أن االنصهــار النــووي هــو الحــل طويــل األمــد لمشــكلة الطاقــة التــي يواجههــا 

الجنــس البشــري، إنــه العمليــة نفســها التــي أبقــت الشــمس ســاطعة طــوال الخمســة مليــارات ســنة. لقــد 

أثبــت العلمــاء أن أفضــل تفاعــل نــووي يمكننــا اســتخدامه إلنتــاج الطاقــة هــو الدمــج بيــن الهيدروجيــن- 2 

)الديوتيريــوم( والهيدروجيــن3- )التريتيــوم( وهــو أكثــر التفاعــات كفــاءة مــن حيــث الطاقــة الناتجــة. عنــد 

درجــات الحــرارة الازمــة لاندمــاج، تصبــح كتلــة الهيدروجيــن عبــارة عن بازما، وهي مــن حاالت المادة التي 

يجــري فيهــا فصــل اإللكترونــات الذريــة، ممــا يخلــق خليطــًا مــن األيونــات واإللكترونــات الموجبــة مشــحونًا 

كهربائيــًا. والبازمــا، مثلهــا كمثــل الغــاز، ليــس لهــا شــكل أو حجــم محــدد. ُتســتخدم الحقــول المغناطيســية 
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للتحكــم فــي البازمــا ذات درجــة الحــرارة المرتفعــة واحتوائهــا داخــل جهــاز حصــر مغناطيســي علــى شــكل 

كعكــة حلقيــة وهــو مــا ُيســمى توكامــاكل. يندمــج ديوتيريــوم وتريتيــوم البازمــا إلنتــاج نــوى الهيليــوم 

والنيوترونــات، وإطــاق الطاقــة. إن أول جهــاز توكامــاك مبنــي فــي معهــد كورشــاتوف فــي موســكو، كان 

فــي عــام 1968. ومنــذ ذلــك الحيــن ُبنــَي أكثــر مــن 200 توكامــاك.

 أمــا المفهــوم الثانــي قيــد النظــر والدراســة، مــن أجــل تجــارب االندمــاج الُمتحكــم فيــه، فيقوم على أســاس 

"الحصــر بالقصــور الذاتــي" الــذي يشــتعل فيــه التفاعــل بيــن الديوتيريــوم والتريتيــوم بواســطة نبضــة عاليــة 

الطاقــة، تنتجهــا أشــعة ليــزر مكثفــة أو قنابــل نوويــة. إن هــذا المفهــوم هــو أســاس األســلحة النوويــة. 

إن القنبلــة النيوترونيــة أداة اندمــاج خاصــة أثــارت قلــق الجماهيــر منــذ بضــع ســنوات. وقــد اســُتحدثت عــن 

طريــق تقليــص مرحلــة االنشــطار األوليــة وتعظيــم مرحلــة االندمــاج القائمــة علــى أســاس تفاعــل ُينتــج 

النيوترونــات. إنــه أمــر مشــؤوم بشــكل خــاص إلمكانيــة اســتخدامه فــي قتــل النــاس، مــع الحــد األدنــى مــن 

تلــوث البيئــة واألضــرار البســيطة للبنيــة التحتيــة والمنشــآت.

 

الفصل الثالث: الغذاء والماء

مــن المعــروف جيــدًا أن اإلشــعاع الُمؤيــن ُيســتخدم أيضــًا لتحســين العديــد مــن خــواص األغذيــة والمنتجــات 

الزراعيــة. تســمح أكثــر مــن 60 دولــة بتشــعيع أكثــر مــن 50 نوعــًا مــن المــواد الغذائيــة، مــع 500 ألــف طــن 

مــن الطعــام يجــري تشــعيعه كل عــام.  

الطفــرات الوراثيــة باإلمــكان اســتخدام أشــعة غامــا وأنــواع أخــرى مــن اإلشــعاعات المؤينــة للحــث علــى 

إحــداث طفــرات فــي النباتــات لزيــادة "الجبلــة الوراثية/المــادة الوراثيــة" لألنســجة الحيــة التــي يمكــن منهــا 

اســتزراع نباتــات جديــدة وتعزيــز قابليــة التغييــر لمســاعدة المربيــن علــى تحســين جــودة المحاصيــل.

المــاء يمكــن لتقنيــات النظائــر المشــعة أن تســهم فــي المســاعي العالميــة الراميــة إلــى تحقيــق األمــن 

المائــي. ويســتطيع العلمــاء أن يحــددوا تاريــخ الميــاه الجوفيــة التــي يزيــد عمرهــا علــى مليــون ســنة، مــن 

خــال الكلوريــن36-، الــذي تنتجــه تفاعــات األشــعة الكونيــة مــع األرغــون. 

الفصل الرابع: اإلشعاع والنشاط اإلشعاعي في الطب

اســتخدم األطبــاء، فــي بدايــات العقــد األول مــن القــرن العشــرين، وســائط متباينــة، مثــل مركبــات الباريــوم 

واليــود، يجــري حقنهــا فــي الجســم لتصويــر األوعيــة الدمويــة والجهــاز الهضمــي واألعضــاء الداخليــة 
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األخــرى. اخُترعــت مكثفــات األشــعة الســينية فــي خمســينيات القــرن العشــرين، وقــد أمكــن اســتخدامها 

مــع كاميــرا لتصويــر األوعيــة الدمويــة والقلــب. وفــي التصويــر المقطعــي المحــوري المحوســب التقليــدي، 

يجــري تدويــر مولــد األشــعة الســينية ومكشــافها حــول الجــزء المــراد تصويــره مــن الجســم. وُتخــزن صــور 

المســح باألشــعة الســينية فــي ذاكــرة الحاســوب، ثــم ُيعــاد بنــاء الصــور ثاثيــة األبعــاد. جــرى تطويــر التصويــر 

بالنويــدات المشــعة فــي خمســينيات القــرن العشــرين، باســتخدام أنظمــة خاصــة للكشــف عــن أشــعة غامــا 

المنبعثــة  التصويــر المقطعــي باإلصــدار البوزيترونــي  PET تقنيــة تصويــر متقدمــة تســتخدم للتشــخيص 

الطبــي. وتقــوم هــذه التقنيــة علــى أســاس انبعــاث البوزيتــرون الناتــج عــن اضمحــال المتتبعــات النويديــة 

المشــعة. يمكــن للتصويــر المقطعــي باإلصــدار البوزيترونــي قيــاس كيفيــة عمــل األجــزاء المختلفــة مــن 

دماغنــا.

عــاج الســرطان يقــوم عــاج الســرطان باإلشــعاع، علــى أســاس اســتخدام حــزم اإلشــعاع الخارجيــة، التــي 

يمكــن أن تســتهدف الــورم فــي الجســم. فالخايــا الســرطانية حساســة بشــكل خــاص للضــرر الــذي يحدثــه 

بهــا اإلشــعاع المؤيــن، ويمكــن الســيطرة علــى نموهــا أو إيقافــه فــي بعــض الحــاالت. تســتخدم األشــعة 

الســينية عاليــة الطاقــة، الناتجــة عــن مســارع جســيمات خطــي فــي معظــم مراكــز عــاج الســرطان.

يمكــن أن يكــون توصيــل النويــدات المشــعة المباشــر إلــى الــورم بديــًا فــي بعــض الحــاالت الســتخدام 

الُحــزم الخارجيــة. فبعــض باعثــات أشــعة غامــا، مثــل اليــود131-، ُيســتخدم لعــاج ســرطان الغــدة الدرقيــة.

الفصل الخامس: األدوات وأجهزة القياس المشعة

إن لكل من النشــاط اإلشــعاعي والتكنولوجيات القائمة على اإلشــعاع تطبيقات في التعدين، والبترول، 

والطاقــة، والمــواد الكيميائيــة، والــورق، واإلســمنت، واإللكترونيــات، وكذلــك فــي قطاعــْي المَركبــات 

والفضــاء.

فــي الفضــاء ُتســتخدم األدوات القائمــة عــى أســاس النويــدات المشــعة فــي دفــع المركبــات الفضائيــة 

ــر المشــعة عــى أســاس  ــة بالنظائ ــة العامل ــة الحراري ــاء. تقــوم المولــدات الكهربائي وتوليــد الحــرارة والكهرب

اســتخدام البلوتونيــوم238-، وفــي هــذه الحالــة يجــري تحويــل الحــرارة إلــى كهربــاء.

فــي الماضــي إن الكربــون14- هــو مقيــاس الزمــن )كرونومتــر( األكثــر اســتخدامًا فــي علــم اآلثــار والعلــوم 

البيئيــة. فقــد طــور عالــم الكيميــاء الفيزيائيــة األمريكــي ويــارد ليبــي، التأريــخ بالكربــون المشــع عــاَم 1946، 

وفــاز بجائــزة نوبــل عــن "طريقتــه فــي اســتخدام الكربــون14-، لتحديــد العمــر فــي علــم اآلثــار والجيولوجيــا 
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والجيوفيزيــاء وغيرهــا مــن فــروع العلــوم". 

الفصل السادس: الخشية من النشاط اإلشعاعي

 لقــد أنشــئت أنظمــة أمنيــة بمســاعدة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة للمناســبات العامــة الكبــرى، بمــا 

فــي ذلــك األلعــاب األولمبيــة عــام 2008 فــي الصيــن، وكأس العالــم عــام 2010 لكــرة القــدم فــي جنــوب 

ــا. إن مكافحــة اإلرهــاب اإلشــعاعي هــي اآلن مــن األصــول المرعيــة لــدى قــوات األمــن الوطنيــة  إفريقي

التــي تتعامــل مــع األحــداث التــي تجتــذب حشــودًا كبيــرة.

المعضلــة النوويــة  أعلــن فــي الســاعة الثامنــة والربــع مــن صبــاح يــوم 6 أغســطس عــام 1945 عــن بدايــة 

الحقبــة النوويــة بإســقاط قنبلــة "ليتــل بــوي" علــى هيروشــيما. وبعــد ثاثة أيام، انفجرت قنبلــة البلوتونيوم 

الملقبــة »فــات مــان« فــوق ناغازاكــي، ومنــذ ذلــك الحيــن، ألقــت َغيمتــا هيروشــيما وناغازاكــي ظــًا 

قاتمــًا علــى أي جهــد بشــري متصــل بالنشــاط اإلشــعاعي. وخــال ســنوات طويلــة بنــى المجتمــع الدولــي 

إطــارًا قانونيــًا جديــدًا لتقييــد تطويــر األســلحة النوويــة. فقــد ُوقعــت فــي عــام 1970 معاهــدة عــدم انتشــار 

األســلحة النوويــة . وفــي الفتــرة الواقعــة بيــن أوائــل عقــد الســتينيات وبدايــة عقــد التســعينيات، جــرى 

تطويــر نظــام الضمانــات الدوليــة الــذي نفذتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مــن أجــل ضمــان عــدم 

تحويــل االهتمــام بالمــواد النوويــة بعيــدًا عــن األنشــطة النوويــة المعلنــة .

أدوات جديــدة لهيئــات الرقابــة النوويــة تنبعــث ُضديــدات النيوترينــو بشــكل مســتمر مــن الشــظايا 

الغنيــة بالنيوترونــات، التــي ينتجهــا انشــطار نويــدات اليورانيــوم والبلوتونيــوم فــي المفاعــات النوويــة. 

واقُتــرح فــي وقــت الحــق أنــه يمكــن اســتخدامها فــي الضمانــات النوويــة للكشــف عــن التحويــل الســري 

للمــواد النوويــة مــن محطــات الطاقــة النوويــة إلــى برامــج األســلحة النوويــة. إن أحــد مكشــافات ضديــدات 

النيوترينــو، يتتبــع بدقــة عاليــة تاريــخ عمليــات المفاعــل، بمــا فــي ذلــك عمليــات اإلغــاق الطارئــة، وإعــادة 

التــزود بالوقــود، والتحقــق مــن مخــزون المــواد االنشــطارية.

ــة  ــز المعارضــة الجماهيري ــل القــذرة" علــى تعزي ــووي عمــل شــبح اإلرهــاب النــووي و"القناب اإلرهــاب الن

لألنشــطة النوويــة. وقــد نظــرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في أربعة ســيناريوهات لإلرهــاب النووي: 

)1( ســرقة ســاح نــووي قائــم وتفجيــره )2( ســرقة أو شــراء المــواد االنشــطارية لتصنيــع جهــاز نــووي 

بدائــي الصنــع وتفجيــره )3( هجمــات علــى منشــآت نوويــة تــؤدي إلــى إطــاق مــواد مشــعة )4( االقتنــاء 

غيــر المشــروع للمــواد المشــعة مــن أجــل صنــع جهــاز نشــر أو تلويــث إشــعاعي.
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وتشــكل حمايــة المــواد النوويــة والمــواد المشــعة األخــرى مصــدر قلــق رئيســًا للمجتمــع الدولــي، وقــد 

ُبذلــت جهــود كبيــرة لتحديــث نظــم الحمايــة الماديــة ونظــم المســاءلة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وعــززت 

المــواد  تحليــل  المتخصصــة فــي  النــووي  الشــرعي  الطــب  الذريــة مختبــرات  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 

المشــعة المهربــة  وتســتخدم تقنيــات حساســة مثــل المطيــاف الكتلــي المســرع لتحديــد نســب النظائــر 

للمــواد النوويــة.

الفصل السابع: تتبع أصل األرض وتطورها

لقــد ُحــددت عمــر الصخــور اإلفريقيــة التــي تحــوي  الكائنــات الحيــة الصغيــرة باســتخدام النشــاط اإلشــعاعي 

لليورانيــوم.  ويكشــف التركيــز النســبي لليورانيــوم238- والرصــاص206- عــن عمــر العينــة. مــا يلــي هــو 

النشــاط  يــؤدي  حيــث  نشــأتها،  منــذ  األرض  تاريــخ  فــي  الرئيســة  الفصــول  لبعــض  العريضــة  الخطــوط 

اإلشــعاعي واإلشــعاع دورًا حاســمًا.

النشــوء بعــد مــرور جــزء مــن تريليــون جــزء مــن الثانيــة بعــد "االنفجــار العظيــم" قبــل نحــو 72.13 مليــار 

ســنة، ومــع ارتفــاع درجــة الحــرارة كان الكــون خليطــًا متجانســًا مــن الكــواركات واإللكترونــات والنيوترونــات 

والجســيمات األوليــة األخــرى )والجســيمات المضــادة المقابلــة(.   وبعــد نحــو ثــاث دقائــق مــن االنفجــار 

العظيــم، وعنــد درجــة حــرارة أقــل مــن مليــار كلفــن، بــدأ الكــون اآلخــذ فــي االتســاع العمــل كمفاعــل 

لاندمــاج النــووي، ُمكونــًا الديوتيريــوم ،والتريتيــوم، والهيليــوم. بعــد فتــرة هادئــة امتــدت 150 مليــون 

ســنة،  بدأت قوة الجاذبية بتكثيف الهيدروجين والهيليوم محولة إياهما إلى ُســحب غاز كبيرة ومجرات، 

شــبيهة بمجرتنــا درب التبانــة. وبعــد مليــاري ســنة مــن االنفجــار العظيــم، بــدا الكــون وكأنــه صحــراء هائلــة 

تتخللهــا مجموعــات عنقوديــة مــن المجــرات. وضمــن كل مجــرة، اســتمرت المــادة فــي التكثــف تحــت تأثيــر 

الجاذبيــة، وأخــذت درجــة الحــرارة تتزايــد موضعيــًا، لتشــكل الجيــل األول مــن النجــوم. 

التفاعــات الكونيــة إن األشــعة الكونيــة ذات الطاقــة العاليــة- وبخاصــة البروتونــات وجســيمات ألفــا 

باإلضافــة إلــى مكــون ثانــوي مــن اإللكترونــات وأشــعة غامــا- تتفاعــل مــع العناصــر التــي تشــكل الغــاف 

الجــوي. وتشــتمل منتجــاُت التفاعــات النوويــة الكونيــة مــع الغــاف الجــوي علــى النويــدات المشــعة 

طويلــة العمــر للكربــون14-، والبريليــوم10-، واأللمنيــوم26-، والكلــور36-. 

تطــور األرض الصلبــة تشــكلت األرض قبــل 55.4 مليــار ســنة، متكاثفــة مــن الســديم الشمســي الــدوار، 

كانــت كــرة منصهــرة مكونــة مــن المعــادن الغنيــة بالحديــد، ومعــادن الســليكات، والمركبــات الطيــارة. 
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قبــل زهــاء 5.2 مليــار ســنة، حــل محــل قشــرة األرض القديمــة، المشــابهة لمــادة القمــر الحالــي أو النيــازك 

الحاليــة، قشــرة غنيــة بالســيليكا. وُتظهــر الصخــور مــن هــذا العصــر، علــى وجــه الخصــوص، أن هــذه القشــرة 

الخفيفــة تتكــون مــن عناصــر منفصلــة، ُتســمى الصفائــح )األلــواح( هــي مــا يحمــل القــارات. 

عمــر كوكــب األرض إن النقــاش حــول عمــر كوكــب األرض مثــار جــدل كبيــر. كان الجيوفيزيائــي آرثــر هولمــز 

ــت  ــخ بالرصــاص المضمحــل مــن اليورانيــوم، كانــت آخــر المشــكات، التــي ُحلَّ أول مــن طبــق طريقــة التأري

مــن أجــل تقييــم عمــر األرض، تتمثــل فــي قيــاس تركيبــة الرصــاص األولــي. وفــي عــام 1953، عمــد عالــم 

الكيميــاء الجيولوجيــة األمريكــي كليــر باترســون إلــى قيــاس التركيــب النظائــري للرصــاص فــي "نيــزك أخــدود 

ديابلــو" حيــث أوضــح  عمــَر تلــك المــواد 55.4 مليــار ســنة مــع خطــأ ± 70 مليــون ســنة. هكــذا، انتهــى 

التســابق لحســاب عمــر األرض.

بقايــا الحيــاة توفــر المجاهــر الفلوريــة باألشــعة الســينية الجديــدة صــورًا للعناصــر النــزرة والثانويــة فــي 

العينــة. ُطبقــت هــذه الطريقــة علــى ديناصــور يبلــغ مــن العمــر 145 مليــون عــام. وقــد كشــفت عــن وجــود 

الفوســفور والزنــك والنحــاس، وهــي عناصــر رئيســة موجــودة فــي الطيــور الحديثــة، ممــا يثبــت أن العناصــر 

الكيميائيــة التــي كانــت موجــودة فــي األنســجة األصليــة للحيوانــات التــزال موجــودة فــي بقايــا األحافيــر. 

بعــد الديناصــورات كويكــب طولــه 10 كيلومتــرات ضــرب األرض قبــل نحــو 5.65 مليــون ســنة. وقــد 

ُقضــي علــى الديناصــورات فــي هــذه الكارثــة البيئيــة، فضــًا عــن انخفــاض كبيــر فــي التنــوع البيولوجــي 

النباتــي والحيوانــي علــى نطــاق الكوكــب. 

الفصل الثامن: تتبع أصول البشرية وتاريخها

متــى عاشــت أشــباه البشــر المبكــرة هــذه؟ ومــن هــم أســافهم المحتملــون؟ وكيــف انبثقــوا؟ وهــل هــم 

حقــًا أســافنا؟ 

أشــباه البشــر األوائــل يوفــر النشــاط اإلشــعاعي للبوتاســيوم40- تواريــخ موثوقــة حــول نقــاط التحــول 

الرئيســة لتطــور اإلنســان. وقــد جــرى تحديــد تاريــخ أســنان أحــد أشــباه اإلنســان المبكريــن التــي ُعثــر عليهــا 

فــي  إثيوبيــا، مــن خــال النشــاط اإلشــعاعي للبوتاســيوم، بأنــه 6.5 مليــون ســنة.

الهومــو ُحــدد تاريــخ األدوات الحجريــة المعــزوة لهومــو هابيلــس، )اإلنســان الماهــر(  التــي ُعثــر عليهــا فــي 

إثيوبيــا بعمــر قــدره 5.2 مليــون ســنة. وظهــرت فصيلــة جديــدة، هــي هومــو إرغاســتر )اإلنســان العامــل(، 

فجــأة فــي إفريقيــا منــذ زهــاء مليونــي ســنة.
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الخــروج مــن إفريقيــا مــرارًا وتكــرارًا كان اإلرغاســتر أول نــوع، ينتشــر خــارج إفريقيــا، ويتقــدم عبــر شــرق 

آســيا. والهومــو إريكتــوس )اإلنســان المنتصــب( وهــو التنويعــة اآلســيوية لإلرغاســتر، الــذي يعــود تاريخــه 

إلــى نحــو مليــون ســنة.

لقــد انبثــق هومــو ســابَينس )اإلنســان العاقــل( فــي إفريقيــا منــذ نحــو 200000 ســنة، وهاجــر إلــى قــارات 

أخــرى. ويوحــي تحليــل الحمــض النــووي فــي الجماعــات البشــرية الحاليــة بــأن اإلنســان الحديــث غــادر إفريقيا 

منــذ نحــو 70000 ســنة

نــوع واحــد، أفــراد عديــدون كشــفت دراســات حديثــة حــول الحمــض النــووي علــى هيــاكل عظميــة ُعثــر 

عليهــا فــي ألمانيــا، وُحــدد تاريخهــا بالكربــون المشــع بنحلــو 7000 ســنة مضــت، أن الثــورة الزراعيــة التــي 

ســمحت بحــدوث هــذه الزيــادة الســكانية القويــة، فــي أوروبــا، بعــد اســتيطان مجموعــات جديــدة مــن 

الشــرق األوســط، وتربــط هــذه النتائــج ســالة المزارعيــن األوروبييــن األوائــل بســكان المناطــق المعروفــة 

اآلن باســم العــراق، وســوريا، والبلــدان المجــاورة لهمــا.

لقــد أدى اكتشــاف النشــاط اإلشــعاعي وتطبيقاتــه إلــى تحســين مجموعــة أدوات البقــاء لدينــا، بيــد أنــه 

أعطانــا أيضــًا فرصــة للوصــول إلــى مســتوى جديــد مــن الوعــي حول تاريخ نوعنا. وســيتمثل التحدي الجديد، 

مــن اآلن فصاعــدًا، فــي أن نتعلــم مــن ماضينــا الســحيق أقصــى مــا نســتطيع، لكــي نواجــه مســتقبلنا غيــر 

المؤكــد بقــدر أكبــر مــن النجــاح.




