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الغالف

رضوان عقيل

مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذ ّرية:
تفجير املرفأ لم يحصل بواسطة صاروخ
هز تفجري مرفأ بريوت كل لبنان واصابه يف الصميم ،كاشفا عن صفحات من التقصري واالهامل والفساد حيال طريقة التعاطي
مع مواد كيميائية مل يتم تخزينها وفق القواعد العلمية املعتمدة .مثة دعوات اىل التعلم من هذا الدرس املدمر والتدقيق يف
اماكن تخزين مثل هذه املواد ،منعا من تكرار هذه املأساة

خ ّلف التفجري االف الضحايا والجرحى ،وادى
اىل ترشيد نحو  300الف مواطن ترضرت
منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم وجنى
اعامرهم ،يف مساحات مل يغادروها يف عز
ايام الحرب.
"االمن العام" تيضء عىل هذا الزالزل مع
مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور
بالل نصويل ،التي استنفرت عند وقوع
التفجري وهي تتعاون حاليا مع االجهزة
االمنية يف التحقيقات الجارية .فتحت الهيئة
مخترباتها للعينات التي جمعتها من املرفأ،
علام انها عىل تعاون وثيق مع مجموعة من
الخرباء االوروبيني ووكالة الطاقة الذرية يف
فيينا التي سيزور وفد منها لبنان يف مطلع
ايلول الجاري.
■ كيف حصل التفجري الكبري يف املرفأ؟
□ ال بد من االشارة ،بحسب اكرث من
مرجع علمي يف هذا الحقل ،اىل ان نيرتات
االمونيوم ال تنفجر بسهولة او مبفردها .لذا،
ان تفجريها امر صعب ويحتاج اىل احتكاك
ليتسبب بهذا االنفجار .اذا وضعت النار عىل
مقربة من هذه املادة فهي تشتعل قليال
وتذوب ،لكن ذلك ال يؤدي اىل االنفجار.
عندما يتم استعاملها يف الحقل الزراعي ،ال
مشكلة ان يأخذها الشخص اىل منزله او
حقله ،وال خطورة لقيامه بهذا االمر .عند
استعامل هذه املادة يف تفتيت الصخور،
تحتاج يف هذه العملية اىل وجود فيول اويل
واىل وضعها بواسطة عجينة مثل الـ"،"TNT
مع اضافة صواعق لها الحداث التفجري
املطلوب .مثة استخدامات مزدوجة لهذه
املادة التي كانت مخزنة يف املرفأ .الهدف
االول منها هو لالستخدام السلمي يف الزراعة

او تفجري الصخور .عندما تلقى الجيش
مراسلة يف موضوعها اجرى فحوصا عليها،
ثم ابلغ املعنيني ان النيرتوجني املوجود
فيها ال يفيد يف االعامل العسكرية .لذلك
دعت املؤسسة العسكرية اىل استعاملها يف
الكسارات من اجل تفجري الصخور .مل يهتم
الجيش باستخدام هذه املادة النها تحتوي
عىل معدل  33يف املئة من االزوت ،علام انها
تحتاج اىل نسبة ما فوق الـ 60يف املئة منه يف
االستعامالت العسكرية.
■ ماذا وقع يف العنرب رقم  12تحديدا؟
□ مثة عامل دخل عىل الخط يف هذا
العنرب وادى اىل حصول هذا التفجري .علينا
ان نتحدث هنا بتقنية ،ونشري اىل ان هذه
املادة تستعمل يف الزراعة .يف االمكان
ان يحصل املزارع عىل طن منها يخزنه يف
منزله ليستعمله يف ما بعد اعواما طويلة يف
مزروعاته .ما حصل يف املرفأ امر كبري وخطري.
بالنسبة ايل حتى لو تم توجيه صاروخ نحو
العنرب  12فهو ال يخ ّلف كل هذه االثار من
التفجري الذي حصل .ال بد من القول ،ان ما
حصل يحتاج اىل كمية كبرية من الحرارة.
اذا تم وضع متفجرة كبرية واضيف صاعق
صغري ،لن يؤدي االمر بها اىل حصول تفجري
كبري .مثة امر غري طبيعي حصل يف املرفأ ،مع
ترجيح وجود مواد مخزنة اىل جانب هذه
الكميات الكبرية من االمونيوم يف العنرب
املذكور ادت اىل هذا التفجري من خالل وضع
عبوة كبرية وضعت بطريقة مدروسة جدا،
او حصول تفجري ما يف جوار هذا العنرب .ال
يسبب الحريق كل هذه االثار التي تؤدي
اىل تذويب هذه املادة .اكرر هنا استبعادي
لفرضية اطالق صاروخ.

■ هل كانت الهيئة عىل علم بوجود هذه
املواد يف املرفأ؟
□ حبذا لو كنا عىل علم بها ،لكنا اقدمنا عىل
الدعوة والعمل عىل اتخاذ قرار حيالها لدى
الجهات املعنية .ليس من الواجب ان يخربونا
ان هذه املواد ال تدخل ضمن صالحياتنا .مل
نتلق اي مراسلة يف هذا املوضوع من اي
جهة .نحن نتدخل يف املوضوع االشعاعي،
ونتابع امللف الكيميايئ من طرف وزارات
الصناعة والزراعة واالقتصاد والصحة .ال عالقة
لنا بأي مادة كيميائية تدخل من الخارج اىل
لبنان .اذا تناولت مادة الصناعات الدوائية
تعود املهمة هنا اىل وزارة الصحة ،واذا كانت
تخص املسائل الزراعية تعود اىل وزارة الزراعة
واىل آخره .يف اختصار ،ال دور لنا يف موضوع
الكيمياء اطالقا .عندما تطلب الوزارات من
الهيئة ،تقدم املشورة واملساعدة.
■ تلقيتم نبأ التفجري وكميات االمونيوم
املوجودة يف املرفأ مثل اي مواطن؟
□ نعم مثل اي مواطن يف البلد .استغربت
ابقاء هذه الكميات كل هذه السنوات يف
املرفأ.
■ عملت الهيئة عىل اخذ عينات من مكان
التفجري يف العنرب ومحيطه ،اىل ماذا خلصت
نتائج تحليلها؟
□ اجرينا مسحا ميدانيا يف قلب التفجري
ومحيطه وحصلنا عىل عينات .ال دقة يف القول
هنا ،ان لبنان تعرض لقنبلة نووية صغرية يف
هذا املكان يف املرفأ .مثة براهني عىل ذلك من
خالل وجود محطات لنا يف بريوت واملناطق
ملراقبة الخطر االشعاعي ،وهي تتبع للهيئة
وموجودة يف الثكنات العسكرية ومل تتحدث
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عن اي اشعاعات من هذا النوع .تعمل هذه
التجهيزات منذ  12سنة من دون اي اعطال
فيها ،وتنحرص وظيفتها يف تحديد حصول
اي تلوث اشعاعي ،علام ان محطتي الرصد
املبكر مل تسجال اي يشء يف هذا الخصوص.
مثة محطتان يف بريوت ،تقع االوىل عىل
مقربة من الرسايا الحكومية ومل تترضر يف
التفجري ومل تعط اي اشارة لتلوث اشعاعي يف
الهواء .كذلك مل نتلق من هيئة الطاقة الذرية
السورية ولديها عرشات املحطات املوجودة
يف سوريا اضافة اىل املنترشة يف االردن ،اي
تقارير تتحدث عن وجود اشعاعات يف
الهواء .كل الدولة املحيطة بلبنان تب ّلغ
الوكالة الذرية يف فيينا بهذه الحصيلة .كنا
عىل تواصل معها بعد مرور ثالث ساعات
عىل تفجري املرفأ .اشدد هنا عىل عدم حصول
اي تفجري نووي ،ال صغري وال كبري .اخذنا
 18عينة من مكان التفجري وحصلنا عىل 8
من الرتبة واملياه بواسطة الجيش .جمعت
الهيئة ايضا  10عينات من الرتبة واملياه من
اماكن عدة يف حرم التفجري .اجرينا الفحص
االشعاعي لها يف مختربات الهيئة وكانت
نتائجها سلبية .قسمنا هذه العينات عىل
ثالثة :واحدة تذهب اىل التحليل والثانية
تحفظ عندنا والثالثة نرسلها للتحليل يف

العادة النظر في وسائل
ترخيص املواد الكيميائية
وطريقة تخزينها

مختربات الخارج .مل نقدم بعد عىل الخطوة
الثالثة اال عند وقوعنا يف شكوك يف النتائج.
علام اننا تلقينا اشارات ايجابية من الوكالة
يف فيينا من خالل قدوم فريق منها .نحن
نستفيد من الوكالة يف العادة من خالل
التجهيزات التي نحصل عليها منها لتعزيز
عمل الهيئة عندنا وتطويرها .كذلك قامت
الهيئة بالكشف الشعاعي عىل  5مستشفيات
ترضرت يف العاصمة وجاءت النتائج ايجابية.
■ اىل ماذا خلصت نتائج العينات التي قمتم
بها؟
□ خلصت اىل ان ال يشء يدل عىل وجود
اشعاعات يف التفجري الذي وقع .تعاونا هنا
وبشكل كبري مع فوج الهندسة يف الجيش
الذي ميلك وحدة تسمى الدمار الشامل.

■ مثة من يشكك يف قدرات الخرباء اللبنانيني
يف هذا الحقل؟
□ لدينا خرباء يف الهيئة ،اضافة اىل
املوجودين عند الجيش ومديرية قوى االمن
الداخيل .لذا اشري اىل انه لدينا اكرث من 90
يف املئة من االكتفاء الذايت يف اخذ العينات
وتحليلها ،واذا قلنا عكس ذلك نكون قد
ظلمنا هذه الطاقات .اذا كانت هناك مسائل
ال قدرة لدينا ملواكبتها ،نلجأ اىل االستعانة
بالوكالة يف فيينا .نتعاون من جهتنا ايضا
مع مختربات قوى االمن الداخيل وهي
تصنف من مختربات الدرجة االوىل ،فيام
متلك املديرية خربات كيميائية وبيولوجية
وتقوم بالتحاليل املعقدة .من جهته ،ميلك
الجيش اجهزة محمولة يف هذا الحقل،
وتقوم الرشطة القضائية بالتحاليل الجنائية،
لذا علينا االتكال بنسبة كبرية عىل الخربات
املوجودة لدينا .ال مانع االستعانة بخربات
من الخارج من اجل تضافر هذه الجهود
لكشف الحقيقة.
■ هل املواد التي كانت موجودة يف املرفأ مل
تستوف رشوط التخزين؟
□ من غري املنطق العلمي ترك 2750
طنا من املواد يف هذا العنرب .كان يجب
ان يتخذ قرار يف شأنها خالل ايام قليلة
من وصولها اىل املرفأ ،مثل اعادة تصديرها
او توزيعها عىل املزارعني ،وصوال اىل تلفها.
من غري الطبيعي ان تبقى يف املرفأ ،علام ان
فاعليتها تخف مع الوقت بحسب اعتامد
رشوط التخزين .نشري اىل ان الجامعات
االرهابية استخدمت هذه املواد يف سلسلة
من التفجريات يف مدن عدة ،وتحديدا يف
والية اوكالهوما يف التسعينات.
■ اين تكمن نقاط الضعف يف مختربات
الهيئة الذرية؟
□ نغطي امللف االشعاعي مئة يف املئة،
ومختربنا االشعاعي معتمد من الوكالة
الذرية يف فيينا .عندما تقع تفجريات يف
اكرث من بلد ،نتلقى عينات منها ونقوم
بفحصها عندنا واجراء املقارنات املطلوبة
يف هذا الخصوص.
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■ ما هو الدرس الذي يجب ان نتعلمه
بعد تفجري املرفأ؟
□ بعد كل ما حصل ،علينا ان نتعلم من
هذه التجربة القاسية ألن ال احد سيعلمنا
مجانا .يف موضوع ادخال املواد الكيميائية
اىل البلد ،ال بد من رضورة تطبيق النصوص
العلمية والترشيعية يف شأنها لتحديد طرق
تخزينها واستخدامها ،وال ينبغي تقاذف
املسؤوليات او التقاتل عىل الصالحيات.
ان مثل هذه املواد موجودة يف كل دول
العامل ،ويجري التعامل معها وفق القواعد
العلمية املطلوبة ،وعىل الرغم من ذلك
حصلت تفجريات عدة يف تلك البلدان.
املطلوب تعزيز هذه املنظومة بعد وقوع
هذا التفجري .اخاف اليوم من املستقبل،
وادعو اىل رضورة التدقيق يف اماكن تخزن
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فيها مثل هذه الكميات من االمونيوم
عىل غرار ما كان يحصل يف املرفأ .تلقينا
اتصاالت عدة من مواطنني ،من اجل
الكشف عىل اماكن توجد فيها كميات
كيميائية من هذا النوع .طلبنا مساعدة يف
هذا الشأن من االتحاد االورويب ،وتلقينا يف
هذا املوضوع طلب املساعدة من االجهزة
االمنية التي عرثت عىل كميات او عينات
من التفجريات عند مجموعات ارهابية.
هذا املوضوع محل متابعة عند املعنيني،
وتتعاون الهيئة معهم لتحديد طبيعة هذه
املواد وخطورتها والكشف عليها .مثة مواد
كيميائية تستعمل يف صناعة الكبتاغون.
من اجل ذلك ،نعقد اجتامعات مفتوحة
مع خرباء يف اوروبا لتفادي الوقوع يف اي
مشكلة او حصول اي تفجري يف املستقبل.

هذه املواد من النيرتات موجودة يف
مختلف بلدان العامل ،وهي من املواد
الكيميائية البدائية وليست من املواد
االسرتاتيجية التي يحظر تصنيعها.
■ ماذا عن التحقيق الجنايئ؟
□ هذا التحقيق ال ينتهي يف ايام ألن الفرق
املعنية تأخذ عينات وتحتاج اىل اسابيع
النجاز التحاليل املطلوبة للحصول عىل
النتائج النهائية .عملية االستنتاجات النهائية
السباب التفجري تعود اىل االجهزة العسكرية
الرسمية .بالنسبة الينا كلبنانيني ،ال بد من
اعادة التفكري بوسائل الرتخيص ملثل هذه
املواد وبطريقة تخزينها .اذا بقينا عىل هذه
الحال وواظبنا عىل البكاء عىل االطالل ،قد
نستيقظ عىل تفجري آخر.
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