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 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 دور التكنولوجيا النووية في التنمية الصناعية في الدول العربية
   

 األستاذ الدكتور صالح الدين التكريتي
 تونس -الهيئة العربية للطاقة الذرية-ات النووية نيرئيس قسم التق

 

 خلفية

الم العلمي تعرف الع ،نشرت أربع مقاالت علمية في الفيزياء النظرية للشاب البيرت آينشتاين -1905في عام 
( حيث تبين هذه المعادلة ان كمية E=m * c2من خاللها على معادلة رياضية تمثل العالقة بين الطاقة والمادة )

  ضئيلة من الكتلة يمكن أن تتحول الى كمية هائلة من الطاقة.
ير من طلق طاقة أكبر بكثيألطراف السياسية تبدأ النظر في إمكانية بناء سالح نووي تقدم العلم اجعل 

. أقام البريطانيون واألمريكان أثناء الحرب العالمية الثانية مشروع مانهاتن بإدارة روبرت أوبنهايمر الديناميت
قنبلتي هيروشيما بالقاء تم انهاء الحرب العالمية الثانية و نووي في صحراء نيفادا بامريكا.  تفجيراول  بتجريب

ووصل الضحايا  من سكان هيروشيما قد لقوا حتفهم 66000كان . وبعد دقيقة 1945وناغازاكي في اليابان عام 
 ألف آخرون سيموتون الحقا بتأثير اإلشعاع النووي. 100ألف مدني من مختلف األعمار وهناك  100الى نحو 

: كان يجب حرق أصابعي قبل أن أكتب تلك الرسالة الى الرئيس بعد ان شاهد الدمار والضحايا قال آينشتاينو 
 .روزفلت

 

 قدمةم

يعد الربط بين الطاقة النووية والحرب النووية عاماًل أساسيًا للمعارضة الواسعة في الرأي العام . ولذلك ففي عام 
تم انشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعمل تحت إشراف األمم المتحدة بغرض تشجيع  1957

لس الجامعة العربية قراره بانشاء اتخذ مجوايضا  ووي.االستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح الن
الهيئة العربية للطاقة الذي تحول الى  1964عام المجلس العلمي العربي المشترك الستخدام الطاقة الذرية 

 .1982عام الذرية 
م الطاقة ترسيخ استخدابجهود كبيرة في ميدان  1989عام  بداية عملهاالعربية للطاقة الذرية منذ تقوم الهيئة 

الذرية لخدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية. وكان هذا الدور واضحًا وملموسًا من خالل 
نشاطاتها تقديم العون والمساعدة للدول العربية لتطوير قدراتها البشرية وتخطيط برامجها ومشاريعها عن طريق 
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عاملة في مجال اإلستخدامات السلمية المتنوعة للطاقة الذرية المتعددة من تأهيل وتدريب للكوادر البشرية ال
 .بالتعاون مع العديد من المؤسسات العربية والدولية

هي فالهيئة العربية للطاقة الذرية هي إحدى المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وبما أن 
شرية وتخطيط برامجها ومشاريعها وذلك من خالل نشاطاتها تقدم المساعدة للدول العربية لتطوير قدراتها الب

المتعددة من تأهيل وتدريب للكوادر البشرية العربية العاملة في مجاالت االستخدامات السلمية المتنوعة للطاقة 
الذرية وتنفيذ مشاريع تعاون بين الدول العربية لخدمة التنمية االقتصادية واالستفادة من جميع الخبرات 

 جهيزات والمختبرات المتاحة في ما بينها.والت
الطاقة الذرية رافدًا مهمًا  أضحتث يبح بشكل ملحوظللطاقة الذرية في الدول العربية  ات السلميةاالستخدام تزداد

من روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي. وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة أكثر من ذي قبل 
  .في كافة المجاالتعريفي للمواطن بدور التكنولوجيا النووية في التنمية الصناعية تنظام يجاد إل

صدرت عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة قرارات عديدة تدعو لتنمية االستخدامات السلمية للطاقة 
م الطاقة النووية النووية في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية وكذلك وضع برنامج جماعي عربي الستخدا

الطلب من الدول العربية الشروع أو التوّسع في استخدام التقنيات النووية السلمية في كافة ،و في األغراض السلمية
مجاالت التنمية المستدامة وتلبية الحاجات المتنوعة لمختلف الدول العربية في تقوية البنية التحتية األساسية 

وتم وضع اإلستراتيجية  ول العربية لإلنضمام للهيئة العربية للطاقة الذرية.لبرامجها النووية ودعوة جميع الد
مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في الدوحة وأعتمد  2020العربية لإلستخدامات السلمية حتى العام 

 .االستراتيجيةهذه  472و 471رقم  بقراريه 2009
تنسيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية الهيئة العربية للطاقة الذرية وبال أقترحت عقب إعتماد القراراتو 

مشتركة لمشاريع دراسة واقتراح ل في الدول العربية والخبراء إلى عقد اجتماع لكبار المسؤولين عن الطاقة الذرية
ثالثة اإلجتماع باقتراح أثنى عشر مشروعًا غطت بين الدول العربية ممكنة التنفيذ وحسب األولويات. وخرج 

 ية هي: محاور رئيس
 األمان واألمن النوويين وتوليد الكهرباء بالطاقة النوويةـ  1
 الزراعة والصحة والبيئةـ  2
 ـ الصناعة والخامات 3
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 لطاقة الذرية : الستخدامات المتعددة لالدول العربية مقومات كثيرة تتعلق باتملك 

( 1-، المغرب1-، ليبيا2-جزائر، ال2-التي تنتج النظائر المشعة )مصر (reactorمفاعالت البحوث ) -
 .(1والمملكة االردنية الهاشمية ) (1-ومفاعالت بحوث للتدريب واجراء التحاليل )سوريا

لالستخدام في التطبيقات النتاج نظائر مشعة ومصدرات البوزيترون ( cyclotronمسرعات أيونية )  -
 سوريا، سعودية، مصر(.في الطب النووي )المغرب، الجزائر، الصناعية والصناعة الدوائية و 

من اجل علم المواد والتحاليل )مصر، سوريا، لبنان، االردن، ( van de graffمسرعات أيونية )  -
 الجزائر(.

من اجل االبحاث والتطبيقات الصناعية )مصر، سوريا، لبنان، الجزائر، ( linacمسرعات الكترونية )  -
البحاث والمعالجات الطبية )معظم الدول كويت، السعودية، االمارات، تونس، المغرب( ومن اجل ا

 العربية(.
( للتطبيقات الصناعية والزراعية والطبية )معظم الدول γ-facilityمعالجة إشعاعية بمصادر غاما ) محطات  -

 العربية(.
 

 النووية من خالل: للطاقة الذرية والتكنولوجيابعض المجاالت الهامة يمكن التعرف عن و

ت للحصول على الطاقة الكهربائية وإيجاد مياه صالحة للشرب بنفس الوقت مثال استخدام المفاعال :أوال

 .مصر والسعودية وتونساالردن وومشاريع مستقبلية في   االمارات العربية

بهدف زرع أيونات )شوائب( في بعض المواد كأشباه  ةاأليونيات استخدام حزم األيونات الصادرة المسرع  :ثانيا
تحسين خواصها أو استحداث خواص جديدة تفيد في صناعة اإللكترونيات وخاليا الطاقة الموصالت بحيث يتم 

 باإلضافة إلى تحليل العينات لمعرفة الشوائب والعناصر النزرة. الشمسية

استخدام االشعاع فى تحضير هيدروجيالت مناسبة ومدعمه على مواد بوليميريه مختلفة ذات خواص  :ثالثا

 ناسبه وذلك المكانية استخدامها فى تكنولوجيا المواد الحيوية والطبية مثل : ميكانيكية وكيميائية م

  صناعة الدواء وتوصيله تحت التحكم وتاثره بالوسط المحيط مثل(ph)  االمر وتركيز السكر

يخدم المرضى الذين يتطلب ظروف مرضهم لعالج طويل ومستمر مثل مرضى السكر  الذي

 على سبيل المثال.

 لها أهمية كبرى فى مجال التشخيص  يواع االنزيمات والخاليا الحية والتتدعيم بعض أن

 والعالج.
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 وهذا  .مثل االوردة والشرايين وصمامات  القلب يصناعة االجهزة التعويضية فى الكائن الح

وخواص ميكانيكية قوية لالستخدام لسنوات  يوحرار يلها ثبات كيميائ يتطلب مواد بوليميرية

 اإلنسان.مع أنسجة  هاوتجانس هاافقتوبطويلة وتتميز 

 مجال الغسيل الكلوى باالغشية الصناعية الحيوية وهذا يخدم قطاع  البوليميرات فيستخدام ا

 ي.عريض من المرضى الذين يعانون من الفشل الكلو

  على االلتئام  ايجابيتحضير هيدروجيالت طبية صالحة كضمادات للجروح والحروق ولها تأثير

  .تلوث الجروح والحروقبسرعة ودون 

 رثناء عملية التعقيم تمرفا . تعقيم األدوات الطبية واألدوات التى تستخدم لمرة واحدة في اإلشعاعاستخدام  :رابعا

. هذه الطاقة الممتصة االشعاعتمتص تلك المواد طاقة أو أشعة غاما فتحت شعاع اإللكترونات المنتجات والمواد 

والحيوية فى المنتج أو المواد. إن الطاقة الممتصة أو "الجرعة المعطاه" هى التى  تغير من الروابط الكيميائية

 وهذه المواد هي :  .DNAتحّطم الخاليا المنتجة للكائنات الحيّة المجهرية عن طريق تحطيم سالسل 

 وفالتر الكلى والحقن. اإلمدادات الطبّية مثل الضمادات والقفازات واألردية والعدد الطبية -
 هزة الطبية مثل القسطرات واألدوات الجراحية.األج -
 المواد الصيدلية . -
 أدوات التجميل والمنتجات اإلستهالكية. -
 مستلزمات المعامل. -
 منتجات النسيج أو العظم. -

حيث أمكن ، اعية وزراعية وطبية وبيئيةصن :المختلفةعالم البوليمرات وتطبيقاته ستخدام االشعاع في خامسا: ا
لعالية للتشعيع بأشعة غاما وااللكترونات المسرعة في تطوير وتطويع العديد من البوليمرات استخدام الطاقة ا

استخدام فقد العادية وذلك إلكسابها صفات مميزة يمكن تطبيقها في االستخدامات العلمية في حياتنا اليومية. 
اإلشعاع في تحضير مواد بوليميرية وألياف صناعية ومطاط لها صفات وظيفية خاصة وذلك إلمكانية 
استخدامها فى المجاالت الصناعية كالمستحلبات البوليميرية المحبه للماء والتي ال تلوث البيئة بغرض استعمالها 

حامية من األشعة وذلك لتحسين خواصها  كمواد الصقة. وأيضا البوليميرات الملدنة بمضافات خاصة ومواد
 الكيميائية والميكانيكية بغية استخدامها في : 

 .عوازل الكابالت الكهربائية 

 .التغليف واالبيوت الزراعية 

 .صناعة أنابيب نقل المياه ومياه الصرف الصحي 
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 تحضير أغشية صناعية من مواد البوليميرات المختلفة وذلك إلمكانية استخدامها في بعض 
  التطبيقات الصناعية مثل:

 .المبادالت األيونية واستخدامها كفواصل وعوازل للبطاريات 

  تحلية مياه البحر ومعالجتها باستخدام طريقة الضغط االسموزى المعاكس وذلك ألغراض
 الشرب والري في األماكن الصحراوية وغيرها التي تعانى من نقص مياه الشرب.

 زالة الت لوث من المياه الملوثة بالملوثات الصناعية والعناصر الثقيلة الحفاظ على البيئة وا 
 والسامة مثل الرصاص والزنك والنحاس .

نظائر  -يتم التشخيص بإدخال كميات صغيرة جدا من المواد النشطة إشعاعيا حيث في الطب النووي  :سادسا  
ر منها يعطي معلومة حاسمة أن اإلشعاع الصاد .إلى داخل الجسم بالبلع أو الحقن - أو صيدالنيات مشعة

ودقيقة حول نوع السرطان أو المرض. المعلومة التي يتم الحصول عليها تكون شاملة أكثر من الطرق 
التصويرية األخرى ألنها تصف العضو وليس فقط تركيب العضو. وباستخدام المواد النشطة إشعاعيا يمكن 

 تشخيص العديد من األمراض والسرطانات مبكرا.
لإلشعاع والنظائر المشعة بعالج األمراض الخطيرة، أي بالعالج االستخدام المباشرة فيتم  لعالج الطبياأما في 

 عن بعد أو العالج باألشعة القصيرة أو العالج باألدوية. 
 الصناعة:في  :سابعا  
سجة تعتبر المصادر المشعة وسيلة دقيقة للغاية لقياس سمك الصفائح المعدنية الرقيقة واألوراق واألن -

والسيراميك وليس هذا فحسب بل تساعد على التعرف الفوري على أية اختالفات في سمك أية منطقة من 
 مناطق تلك النواتج المستعملة صناعيًا. باإلضافة إلى معرفة حجم السوائل في الخزانات.

ت الصناعية والتدقيق في غالبية المجاال االختبارات الالاتالفية من خالل التصوير الشعاعيدخل ميدان  -
 ونذكر على سبيل المثال ال الحصر المجاالت التالية:

I.  في صناعة المعادن: حيث يتم فحص المصبوبان المعدنية والمشغوالت بالطرق ومنتجات الدرفلة
والمنتجات المسحوبة كالصفائح واألنابيب وغير ذلك بهدف ضبط جودة المنتجات وبالتالي 

 ضمان جودتها.
II. زاء الطائرات قبل إطالقها وبعد عودتها واختبار عجالت وخطوط السكك في النقل: كاختبار أج

 الحديدية الخاصة بالقطارات السريعة.
III.   في المبادالت الحرارية:  حيث يتم اختبار جدران أوعية الضغط وأنابيب البخار في مولدات

 البخار والوصالت اللحامية في أنابيب الدارة األولية والدارة الثانوية.
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IV. اعات البترولية والبتروكيميائية: تستخدم طرق االختبارات الالإتالفية في الكشف الدوري في الصن
على سالمة األجزاء عند الوصالت اللحامية وسالمة االجزاء المعرضة لالجهادات أو للتآكل 

 وتحديد المكونات التي يتوجب رفضها أو تلك التي يتوجب  اصالحها.
ففي بعض  ،لتصنيع المواد الغذائيةدد األسباب التي من أجلها يتجه الناس تتع، الصناعة الغذائيةفي  :ثامنا  

البالد يكون الهدف األساسي هو تخزين األغذية الرئيسية كالحبوب والخضراوات والجذور لحين الحاجة إليها، أي 
ينما يأمل آخرون تأمين احتياجات السكان منها في فترات ندرتها وزيادة وتأمين درجة سالمتها على مدار العام، ب

في إيجاد فرصة عمل لهم وزيادة مستويات دخولهم من خالل هذه النوعية من المشروعات، سواء على المستوى 
يتضمن تطبيق الطاقة الذرية )االشعاع المؤين( إيقاف أو على األقل الحد من  .الصغير أو على المستوى الكبير

نزي مات تعمل على تحلل الغذاء والوصول الى الحفاظ على الغذاء نشاط الكائنات الدقيقة من بكتريا وفطريات وا 
 من التلف.

الجودة إحدى أهم مبادئ اإلدارة في ، إذ ان لعمليات )التشغيلية أو/و التحليلية(لنظام إدارة جودة في  :تاسعا  
ات منتجات وتقديم خدم الوقت الحاضر حيث كانت اإلدارة بالماضي، تعتقد بأن نجاح الشركة يعني تصنيع

المنتجات بعد بيعها من أجل تصليح  ثم السعي لتصريفها في األسواق وتقديم خدمات لتلك بشكل أسرع وأرخص،
 العيوب الظاهر فيها. 

الشرب بمياه  هااختالطالبيئة حيث تعمل االشعة تعمل على تطهير المياه الملوثة قبل طرحها و  نظامفي  :عاشرا  
ئيات السامة أو الفلزات أو الزيوت أو أية مواد أخرى. وفي مقدور هذا المجاري أو الكيميالمنع التلوث بمياه 

التلوث أن يؤثر في المياه السطحية، مثل األنهار والبحيرات والمحيطات، كما يمكن أن يؤثر في المياه التي في 
 اتات والحيوانات.باطن األرض، والمعروفة بالمياه الجوفية . وبإمكانه أيضًا أن يسبب األذى ألنواع عديدة من النب

بأنها تطبيق علمي يتولى إنتاج  تقنية النانوتعّرف   ، نانوتكنولوجيا،الحصول على مركبات جديدة :عشر حادي
. وما دامت كل المواد والجزيئات الذرةالصغير من مكوناتها األساسية، مثل  ى األشياء عبر تجميعها على المستو 

ذرة لعنصر آخر، ونعوضها بنا نستطيع أن نستبدل ذرة عنصر وفق تركيب معين، فإن متجمعةالمكونة من ذرات 
وهكذا نستطيع صنع شيء جديد ومن أي شيء تقريبا. وأحيانا تفاجئنا تلك المواد بخصائص جديدة لم نكن 

هذه  وتطبيقات علوم المواد في نعرفها من قبل، مما يفتح مجاالت جديدة الستخدامها وتسخيرها لفائدة اإلنسان
 .والطب والبيئة والزراعة والمياه والهندسة الكيميائية والهندسة الحيوية والهندسة الميكانيكية لفيزياءاالعلوم مع 
 :  لتكنولوجيا النانويةا تطبيقاتمن اهم 

معالجة المياه المستهلكة والنفايات السائلة عن طريق ضخ جزيئات نانوية عبر النفايات  -
 المتصاص العناصر الضارة.
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على عمليات االهتراء والصدأ والتآكل الميكانيكي والكيميائي، وكذلك في  في مجال السيطرة -
التزييت والتشحيم،  التغلب على االحتكاك الميكانيكي حيث أنه سيتم االستغناء عن مواد مجال

 كفاءتها. وهذا ما يساعد على إطالة عمر اآللة وزيادة
يدة في مجاالت الطالء والتغليف ومواد نانوية جد في مجال صناعة السيارات تم استخدام طرق  -

وبالتالي تخفيض مصروفها من  قساوتهاالسيارات وزيادة  والعزل والمساهمة في تخفيف وزن 
ألبحاث في مجال تطوير وتصنيع عجالت السيارات والتي ستكون لها  الوقود. وهناك العديد من

 األخرى. لخارجيةالتالؤم األتوماتيكي مع ظروف الطقس وطبيعة األرض والعوامل ا خاصية
ذا ما استمر النجاح في  - تمكن الباحثون من تخزين المعلومات في ذرات قليلة وقراءتها، وا 

العالمي على رقاقة  هذااالتجاه فإنه سيصبح قريبًا من الممكن تخزين كل ما تم إنتاجه من األدب
 بحجم الطابع البريدي.

هناك دراسات عديدة من  ال الطبي والجراحي،لقد فتحت التكنولوجيا النانوية آفاقًا جديدة في المج -
الجسد للتعرف على الخاليا المريضة  أجل تطوير روبوتات نانوية والتي يمكن إرسالها إلى

األمراض ومعالجة األمراض المستعصية واألورام  وترميمها وكذلك للتعرف على محرضات
 الخبيثة.

تبطة فريدة من المواد النانوية المر الخصائص الذات الحيوية والطبية علم االدوية والبحوث  -
ومن ثم فقد بدأ  مثاًل عوامل التباين لتصوير الخلية وعالجات السرطان(.بالتطبيقات المختلفة )و 
ومنها التقنية النانوية البيوطبية والتقنية النانوية الحيوية وطب النانو بهدف  استخدام مصطلحات

ائف للمواد النانوية من خالل تواصلها وصف ذلك المجال الواسع. كما يمكن إضافة الوظ
وتفاعلها مع غالبية الجزيئات والتركيبات الحيوية. ويعد حجم المواد النانوية متماثل مع حجم 

ومن ثم قد تعد المواد النانوية مفيدًة لمجالي األبحاث  ،بية الجزيئات والتركيبات الحيويةغال
كامل المواد النانوية مع األحياء عن تنمية والتطبيقات الحيوية والصناعية. وقد أسفر دمج وت

األجهزة التشخيصية، عوامل التباين، األدوات التحليلية، تطبيقات العالج الطبيعي وأدوات توصيل 
 الدواء.
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