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الغالف

رضوان عقيل

مديرة األبحاث في املجلس الوطني للبحوث العلم ّية:
زراعيًا
تفجير مرفأ بيروت ليس سمادا ّ

من هذه الحوادث يف العامل ،لذا من
الرضوري الوقوف عند اسبابها.

اظهرت املعطيات العلمية ملقاربة التعاطي مع تفجري مرفأ بريوت ،ان عنرباملوت انعدمت فيه ابسط قواعد تخزين نيرتات
االمونيوم التي يتعني ان ال تكون موضوعة يف هذا املكان اصال ،وهي ال تستعمل للسامد الزراعي بل يف تصنيع املتفجرات

تقدّ م استاذة الكيمياء ومديرة االبحاث
يف املجلس الوطني للبحوث العلم ّية
الدكتورة متارا الزين لـ"االمن العام"
قراءة علمية عن تفجري املرفأ ،من دون
الدخول يف عمل التحقيقات وتوجيه
االتهامات .تكشف عن اهامل يف ترك
كل هذه الكميات يف قلب مرفأ حيوي،
حيث تم تخزينها بطريقة عشوائية وقد
كدست فوق بعضها البعض.
■ يف قراءتك العلمية ماذا حصل يف
املرفأ؟
□ نيرتات االمونيوم التي كانت يف املرفأ
التي تحدث عنها الكثري من الخرباء،
تفيد ان كمياتها هي مادة كيميائية
من فصيلة االمالح الثابتة .وهي مواد
كيميائية مزدوجة االستعامل ميكن
استخدامها يف التفجري ،اي يف السالح
الكيميايئ او يف الزراعة ،علام انها
تحمل وجهني مثل الكلور .تستخدم
نيرتات االمونيوم كسامد كيميايئ يف
املتفجرات ،وكل تركيبة منهام لها
وجهتها .عند خلط السامد يف الفيول
اويل يصبح مادة متفجرة يطلق عليها
اسم  ، ANFOوهي عبارة عن حبيبات.
من االخطاء التي تكررت عىل محطات
التلفزة ،القول ان تلك الكميات هي من
السامد الزراعي .عند وجود متفجرات
يف هذه املواد من االمونيوم تكون نسبة
االزوت فيها فوق  %34يف املئة .يعتمد
يف االستعامل الزراعي بني  24و 27يف
املئة من االزوت ،ويكون مخلوطا يف
هذه الحالة من االمونيوم والفوسفات
والبوتاسيوم .اظهرت التقارير ان نسبة

االزوت يف الكميات التي انفجرت
يف املرفأ كانت تزيد عىل  35يف املئة،
وتستعمل هذه املعدالت عادة يف
اعامل التفجري يف املناجم والكسارات.
عند االتيان بهذه املواد عىل اساس
ان تستعمل للسامد الزراعي ،يحتاج
ادخالها اىل اي بلد اىل جملة من
االجراءات والرتاخيص املطلوبة وال يجب
االستهانة بها عىل االطالق .ميكن خلط
هذا السامد بالفيول اويل او البنزين
او مادة حارقة .يف انفجار اوكالهوما
يف الواليات املتحدة ،احرض الجاين 24
كيسا من هذا السامد بتكلفة بلغت 5
االف دوالر ،وصنع من خاللها  2طن
من املتفجرات ودمر مبنى لالستخبارات
االمريكية .تعترب هذه املواد من اكرث انواع
املتفجرات ثباتا مع الوقت ،وال ميكن ان
تنفجر مبفردها من دون اي اضافة اليها.
■ كيف كانت رشوط التخزين يف العنرب
رقم  12يف املرفأ؟
□ اوال يحتاج وضع هذه املادة اىل
التهوئة املطلوبة زائدا رطوبة خفيفة،
عىل ان ال يتلقى العنرب موجات من
الغبار او تكون هناك اسالك كهربائية
ظاهرة .كل هذه الرشوط وغريها مل
تكن متوافرة يف مكان التخزين يف هذا
العنرب ،فضال عن ان االكياس كانت
موضوعة فوق بعضها البعض يف شكل
عشوايئ وسط وجود نسبة من الرطوبة
ومن دون اي تهوئة .يجب عدم وضع
اي مواد متفجرة او قابلة لالشتعال
عىل مقربة من هذه النيرتات ،كذلك
ال ينبغي وضع هذه الكيميائيات

اساسا يف املرفأ .املشكلة عندنا ،انه عند
وصول هذه الكميات اىل املرفأ ،كان من
املفرتض ان ال تبقى كل هذه املدة فيه.
يف اختصار ،مل تتوافر الرشوط العلمية
لتخزين هذه املواد .مل نعرف حتى االن
نوع املواد االخرى التي كانت موجودة
قرب نيرتات االمونيوم التي تفجرت ،اذ
من املستحيل ان تنفجر لوحدها من
دون تلقيها شعلة من مواد قريبة منها.
يف املتفجرة الواحدة يتم وضع  94يف
املئة من نيرتات االمونيوم و 6يف املئة
من الفيول اويل .تقع املشاكل اكرث عند
تخزين هذه املواد بطريقة عشوائية،
االمر الذي يضاعف من قوة االنفجار
بدل وضعها بطريقة علمية والقيام
مبراقبتها .مثة انبعاثات غازية تصدر من
هذه االكياس ،وعندما تكون مكبوسة
فوق بعضها البعض تصبح الخطورة اكرب
وتحدث ضغطا قويا .بعد احرتاق هذه
املواد ،تعود اىل املواد االساسية االصلية
حيث ميكن ان يتبني ازوت  -كلور
وصوديوم واوكسيد الكربون وغريها.
يف مثل هذا النوع من التفجريات،
من الصعوبة معرفة كيف بدأت قصة
هذا التفجري .يف التفجري الذي حصل
يف مدينة تولوز الفرنسية عام ،2001
اقفلت الجهات املعنية التحقيق لعدم
التوصل ما اذا كان عمال تخريبيا او ان
رشوط تخزين تلك املواد التي تفجرت مل
تكن موضوعة بطريقة علمية وسليمة.
مل يتم اثبات ما اذا كان احد العامل
قد نيس امرا ما ساهم يف هذا التفجري.
اذا كان الفرنسيون قد وصلوا اىل هذه
الخالصة ،فقد نصل نحن اىل النتيجة

استاذة الكيمياء ومديرة االبحاث يف املجلس الوطني للبحوث العلم ّية الدكتورة متارا الزين.

■ ما صحة ما قيل ان الكمية التي
انفجرت كانت اقل من  2750طنا؟
□ هذا االمر وارد ،لكننا مل نعرف ما هي
املواد واوزانها التي كانت موجودة قرب
نيرتات االمونيوم .يف تفجري مرفأ تيان -
جني الصيني ،كانت توجد مواد اخرى
غري االمونيوم اىل درجة ان الحريق بقي
مشتعال عىل مدار ثالثة ايام .لكن من
حسن حظ الصينيني ان حصول التفجري
وقع يف الحادية عرشة والنصف ليال
واملرفأ يبعد  50كيلومرتا عن االماكن
السكنية ،عىل عكس حال مرفأ بريوت
املوجود يف محاذاة املباين.

نفسها يف املرفأ .مع االشارة هنا اىل ان
كل يشء يحرتق سيو ّلد حرارة عند وصول
هذه املادة من النيرتات اىل حرارة 290
وسيتفجر حكام ،خصوصا اذا تم وضع
هذه املواد يف مكان رطب.

املتفجرة الواحدة تحتاج
الى  94في املئة من نيترات
االمونيوم

■ كيف يتم استعامل هذه املواد يف
الزراعة؟
□ استعامل هذه املواد يف الخارج يف
اعامل زراعية ،يحتاج اىل اجراءات
معقدة تتخذها السلطات املعنية يف
مراقبة عملية رشاء هذه املواد ،من
السامد وصوال اىل استعاملها يف الحقول
الزراعية .ما كان موجودا يف املرفأ
ليس سامدا زراعيا وتركيبته تستعمل
يف املناجم والكسارات ،وهي ليست
من املواد املحرم استعاملها لكن مثة
مجموعة من القواعد يجب اتباعها عند
جلبها وتخزينها واستعاملها .عند رشاء
السامد يف اكرث بلدان العامل ،يتم تسجيل
الكميات التي بيعت ويجري التدقيق
يف هوية من اشرتاها وكيفية استعاملها.
عند رشاء احدهم كميات كبرية من هذه
املواد ،يتم التشكيك فيه وبسعرها .اذ

■ ما هو املطلوب اذا كانت هناك
كميات مشابهة يف اماكن اخرى؟
□ يجب الرتكيز عىل مفهوم معدوم
يف بالدنا هو االمان .يتم العمل يف
لبنان عىل االمن وليس االمان .عندما
كنت ادرس يف فرنسا واعمل يف احد
املختربات ،كنا نتدرب عىل الخروج عند
سامع صافرة االنذار ،فهل هذا االمان
متوافر يف املصانع عندنا التي تخضع
لوزارة الصناعة؟

قد تلجأ جامعات انفصالية يف العامل،
مثل املوجودة يف كولومبيا وغريها ،اىل
تنظيامت ارهابية تعمل عىل تأمني هذه
املواد الستعاملها يف عمليات تفجري.
علام ان تركيبتها سهلة االستعامل .مثة
ارهابيون يخزنون مثل هذه املواد،
ويعمدون اىل استعاملها عندما يطلب
منهم .قبل سنوات حصل تفجري لكميات
من سامد نيرتات االمونيوم كانت تنقل
يف القطار يف كوريا الشاملية ،من جراء
االحتكاك باسالك كهربائية ،ومل تكن
عىل خطورة املوجودة عندنا يف املرفأ او
من نوعيتها .تسبب حادث بيونغ يانغ
انذاك مبقتل  160شخصا .تحصل الكثري

■ بعد كارثة املرفأ ما هو الدرس الذي
عىل اللبنانيني تعلمه؟
□ يجب ان تتم مراجعة الجهات املختصة
يف كل موضوع يضم حيزا علميا ،االمر
الذي ال يحصل عندنا اطالقا .الفساد ال
يعني الرشاوى ورسقة املال ،بل عدم
اتباع القاعدة العلمية يف بناء املنشآت
واملصانع ،وهو الفساد بعينه .ال بد
من مامرسة الرقابة يف اي سلطة وادارة
ملتابعة عمل املؤسسات ،الننا ال نستطيع
تحمل املزيد من الكوارث .لدينا نظام
اداري مهرتىء بينام العامل بات يف زمن
العرص الرقمي ،لكن اذا طبقنا هذه
العنارص نصل اىل تحقيق االمان املنشود.
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