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علوم

ّ
مواد مشعة تحوم فوق أوروبا
ّ
أوروبية عدة،
شهدت دول
خالل األسبوع الماضي،
ارتفاعًا مفاجئًا في معدالت
ّ
األشعة في أجوائها ،ما طرح
العديد من التساؤالت حول
السبب والمصدر ومدى
خطورة ذلك على الصحة
العامة وسالمة الناس ،ولم
ّيغب عن وسائل اإلعالم
كمصدر لها
اتهام روسيا
ٍ
عمر ديب
ت ــوج ــد امل ـئ ــات م ــن امل ـ ــواد والـنـظــائــر
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّـع ـ ـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ـ ــواء املـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودة ف ــي
ال ـط ـب ـي ـع ــة أو تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـج ـهــا
اإلن ـس ــان لـتـطـبـيـقــات مـعـ ّـيـنــة أو في
اخـ ـتـ ـب ــارات ع ـل ـمـ ّـيــة ف ــي امل ـخ ـت ـبــرات
املـخـتـ ّـصــة ،ويـمـكــن أن يـصــل الكثير
مـنـهــا إل ــى الـ ـه ــواء ،وأن يـنـتـشــر مع
ّ
الـ ــريـ ــح مـ ــن دولـ ـ ــة إل ـ ــى أخـ ـ ـ ــرى .ل ـكــن
ً
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ش ـهــد ف ـ ــورة في
إحـ ـ ـ ــدى نـ ـظ ــائ ــر ( )isotopesم ـ ــادة
«الروثينيوم»  ،Rutheniumوتحديدًا
الــروث ـي ـن ـيــوم  106الـ ــذي ي ـحــوي في
نواته  106جزيئات من البروتونات
والـنـيــوتــرونــات .وق ــد ت ـ ّـم رص ــد هــذه
ّ
امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـادة املـ ـش ـ ّـع ــة فـ ــي أجـ ـ ـ ــواء ك ـ ــل مــن

أملانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا
ّ
وفــرن ـســا .وبــالـنـظــر إل ــى تـ ــوزع هــذه
الدول ،يمكن االستنتاج أن االنتشار
الرئيسي لــه كــان فــي أج ــواء أوروب ــا
ال ـغــرب ـيــة وال ــوسـ ـط ــى .وب ـع ــد إجـ ــراء
تبي أن ّ
الدراسات ّ
معدالت انتشاره
في الجو لم تصل إلى مرحلة الخطر
ّ
ّ
الحد األقصى املسموح
وظلت تحت
ّ
ّ
به في كل هــذه ال ــدول ،مما ال يشكل
خ ـط ـرًا طــارئــا عـلــى الـصـحــة الـعــامــة،
ّ ّ
إل أن مـسـتــوى األش ـعــة يـبـقــى أكـثــر
ّ
املسجل على مدى
مــن املـعـ ّـدل الـعــام
ّ
السنوات املاضية بأضعاف عدة.

مصادر محتملة

ّ
مـ ــن امل ـ ـعـ ــروف أن ه ـ ــذا ال ـن ـظ ـي ــر مــن
ال ــروث ـي ـن ـي ــوم ي ـس ـت ـع ـمــل ف ــي بـعــض
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاجـ ـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ـ ّـي ــة ملـ ــرض
السرطان ،وتحديدًا لسرطان العني،
ول ـ ـ ــأورام الـسـطـحـ ّـيــة ال ـتــي ال يــزيــد
ع ـم ـق ـهــا ع ــن  7م ـي ـل ـل ـي ـم ـتــرات .وه ــذا
يـعـنــي ّأن ه ــذه امل ـ ـ ّ
ـادة ي ـتـ ّـم إنـتــاجـهــا
ّ
ف ــي ال ـعــديــد م ــن امل ـخ ـت ـبــرات الـطـبــيــة
وشركات الــدواء املنتشرة في معظم
ّ
األوروبية من أجل استخدامه
الدول
ّ
في تلك العالجات .كما يتم استعمال
ه ــذه امل ـ ــادة ف ــي امل ــول ــدات ال ـحــراريــة
الكهربائية التي تعتمد على املــواد
ّ
املشعة لتوليد الطاقة ،وهــذا النوع
ُ
مــن املـحــركــات يستعمل تحديدًا في
األقمار االصطناعية التي ال يمكنها
حمل أو نقل الوقود التقليدي إليها.
أم ــا امل ـص ــدر ال ـث ــال ــث ف ـهــو يـمـكــن أن
ّ
ّ
تسربات
يتشكل نتيجة حــوادث أو

ف ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـت ــج ع ـش ــرات
األنـ ـ ــواع م ــن امل ـ ــواد امل ـشـ ّـعــة وبـيـنـهــا
ّ
الروثينيوم .لكن املصدر الثالث ،في
هذه الحالة تحديدًا يمكن استبعاده
ّ
بـشـكــل قــاطــع ألن االرتـ ـف ــاع الــوحـيــد
الـ ـ ــذي ج ـ ــرى رصـ ـ ــده ك ـ ــان ف ــي م ــادة
الــروثـيـنـيــوم ،فيما ت ــؤدي ال ـحــوادث
النووية داخل املفاعالت إلى تسرب
ال ـع ـشــرات مــن املـ ــواد املـشــابـهــة مـعــا.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ي ـب ـق ــى غ ـيــر
ّ
م ــت ـه ـم ــن ع ـل ـم ـ ّـي ــن اث ـ ـنـ ــن :ش ــرك ــات
الدواء العمالقة املنتجة لهذه املادة،
أو املـ ـص ــان ــع امل ـن ـت ـج ــة ل ـل ـم ـح ـ ّـرك ــات
املستعملة في األقمار االصطناعية،
ّ
وكلها ليست كثيرة كي يبقى الفاعل
ً
مجهوال.

ّ
أوروبا تتهم روسيا وروسيا تنفي

ً
رب ــط اإلع ـ ــام ال ـغــربــي م ـب ــاش ــرة بني
ه ـ ــذا االرت ـ ـف ـ ــاع املـ ـف ــاج ــئ فـ ــي نـســب
اإلش ـعــاع ونـشــاطــات محتملة تقوم
بـ ـه ــا روسـ ـ ـي ـ ــا ،كـ ـم ــا ص ـ ـ ـ ّـرح «م ـك ـتــب
الـحـمــايــة مــن اإلش ـع ــاع ــات» األملــانــي
ّ
أن تـحـلـيــات مـكـتـبــه تـشـيــر إل ــى أن
مصدر هذه االنبعاثات التي رصدت
فــي ستة مــواقــع مختلفة فــي بــاده،
يــأتــي مــن مناطق جـنــوب األورال أو
من مناطق أخرى في جنوب روسيا.
وذه ـبــت بـعــض وســائــل اإلع ــام إلــى
ّ
فرضية قيام روسيا بتجربة
وضــع
سالح نووي جديد قد يكون سالحًا
نـ ـ ــوويـ ـ ــا ت ـك ـت ـي ـك ـي ــا ص ـ ـغ ـ ـي ـ ـرًا جـ ــرى
اخ ـت ـب ــاره ف ــي ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي ،ما

أدى إلى انتشار االنبعاثات الناجمة
ّ
عنه فــي دول ال ـق ـ ّ
ـارة .لـكــن االحتمال
ذلك يبقى أيضًا خارج دائرة التقدير
العلمي ،إذ سينجم عــن ّ
أي انفجار
نووي ،كما عن أي حادث في محطة
ـوويــة ،باقة ّ
طاقة نـ ّ
منوعة من املــواد
املـ ـش ـ ّـع ــة الـ ـت ــي ي ـس ـه ــل رصـ ــدهـ ــا مــن
قـبــل ّ
أي بــاحــث م ـب ـتــدئ ،ك ـمــا يمكن
مالحظة تأثيراته من خــال األقمار
ّ
االص ـط ـنــاع ـيــة أو م ــن خ ــال ال ـه ــزات
ّ
ّ
االرتدادية التي يولدها أي انفجار.
ع ـلــى امل ـق ـلــب الـ ــروسـ ــي ،ن ـفــت وكــالــة
ال ـطــاقــة ال ـ ّ
ـذري ــة الــروس ـيــة الــرسـمـ ّـيــة
ّ
«روس أتوم» كل تلك املزاعم ،وقالت

الدواء
المتهمون شركات
ّ
أو المصانع المنتجة لمحركات
األقمار االصطناعية
ّ
إن نـشــاط ك ــل املـنـشــآت ال ـنــوويــة في
روس ـي ــا يـسـيــر بـشـكــل طـبـيـعــي وأن
م ـس ـتــويــات األش ـ ّـع ــة ف ــي ب ــاده ــا لم
َّ
تتخط مستوى اإلش ـعــاع الطبيعي
الـ ـخـ ـلـ ـف ــي (natural background
 .)radiationوفي الوقت عينه كشفت
ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــات م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة األرصـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ّ
ّ
ّ
األشعة
الروسية أن مستوى
الجوية
وم ـع ـ ّـدالت انـتـشــار الــروثـيـنـيــوم كــان
مـسـتـقـرًا فــي كــل األراضـ ــي الــروسـ ّـيــة
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ارت ـ ـفـ ــاع ط ـف ـيــف لــوحــظ
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة س ـ ـ ــان بـ ـط ــرسـ ـب ــرغ فــي

األسبوع األخير من شهر أيلول ،ولم
يتجاوز مستواه ربع ّ
املعدل األقصى
املسموح به.
وف ــي حــن رص ــدت ه ــذه االنـبـعــاثــات
ف ــي دول ع ــدة ف ــي أوروب ـ ــا الـغــربـيــة،
ل ـ ــم تـ ـحـ ـص ــل تـ ـسـ ـجـ ـي ــات م ـش ــاب ـه ــة
سواء في روسيا أو في دول أوروبا
الـ ـش ــرق ـ ّـي ــة ،مـ ــا ي ـش ـي ــر إل ـ ــى م ـص ــادر
انبعاثات محتملة داخــل تلك الدول
نفسها بحسب مــا أش ــارت دراس ــات
أخرى.

انبعاثات شبيهة منذ بضعة أشهر
فـ ــي م ـط ـل ــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي رصـ ــدت
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة مـ ـ ــن األش ـ ـ ّـع ـ ــة
ّ
الفرنسية ارتفاعًا
والسالمة النووية
ّ
م ـف ــاج ـئ ــا ف ـ ــي مـ ـ ـ ــادة مـ ـش ــع ــة أخـ ــرى
ه ــي «األيـ ــوديـ ــن  ،»131 Iodineوقــد
انـتـشــرت تلك امل ــادة إلــى دول أخــرى
مثل إسبانيا وفنلندا في سيناريو
م ـش ــاب ــه ل ـل ـح ــدث األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع فـ ــارق
ف ــي امل ـ ـ ـ ّ
ـادة امل ـت ـس ـ ّـرب ــة ،وقـ ــد خلصت
ّ
التقديرات فــي املـ ّـرة السابقة إلــى أن
املصدر يعود إلى احتمال من اثنني:
انبعاثات قادمة من روسيا أو شرق
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،أو ان ـب ـع ــاث ــات مـ ــن إحـ ــدى
شـ ــركـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدواء الـ ـت ــي ت ـن ـت ــج ه ــذه
امل ــواد الستعمالها فــي التطبيقات
ّ
ّ
يتوسع ّ
أي مرجع علمي
الطبية .لم
أو قضائي لتحديد دقيق للمصدر
ّ
الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن يـ ـك ــون الـ ـي ــوم ي ـبــث
ّ
إشـ ّعــاعــات أق ــل مــن مـعــدالت الخطر،
ّ
لـ ـك ــن ــه ق ـ ــد يـ ـتـ ـخ ــط ــاه ــا ف ـ ــي حـ ــادثـ ــةٍ
مشابهة.
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