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الكوارث النووية والتَّهجري

سيلفا ميباتيان

يبدو َّأن الدروس املستقاة من حادثة فوكوشيام النووية عام  2011هي نفسها التي ظهرت عن حادثة مفاعل
تشرينوبل قبل  25عاماً رغم اختالف البيئات السياسية .لكنَّ الظاهر َّأن أحداً مل يتعلم شيئاً كثرياً.
تعــدُّ حادثتــا تشــرنوبل يف االتحــاد الســوفييتي الســابق
وفوكوشــيام دايتــي يف اليابــان مــن الحــوادث التــي وقعــت
ألســباب طبيعيــة وأخطــاء برشيــة يف آن واحــد .ونتــج عــن
كليهــا مجموعــة معقــدة مــن املشــكالت البرشيــة التــي
هجــرت كثــراً مــن الســكان املتأثريــن وتركــت ماليــن آخريــن
َّ
عالقــن يف املناطــق امللوثــة.
ففــي  26أبريل/نيســان  ،1986وقــع انفجــار يف محطــة الطاقــة
النوويــة يف تشــرنوبل يف أوكرانيــا وتســبب يف انــدالع حريــق
اســتمر عــرة أيــام وحمــم إشــعاعية انتــرت عــى مســاحة
آالف الكيلومــرات املربعــة .ووقــت وقــوع الحادثــةُ ،ق ـ ِّدر َّأن
 230ألــف شــخص يف  640مســتوطنة يف األجــزاء األوروبيــة
مــن االتحــاد الســوفييتي تعرضــوا ألشــعة غامــا خارجي ـاً و/أو
داخلي ـاً مــن خــال اســتهالك امليــاه امللوثــة والطعــام ا ُملنتــج
واملجمــوع محليــاً .وخــال عرشيــن ســنة التاليــة ،كشــفت
مختلــف التقييــات عــن تزايــد أعــداد األشــخاص املتأثريــن يف
االتحــاد الســوفييتي مبــن فيهــم األشــخاص الذيــن ُأخلــوا مــن
منطقــة االســتبعاد واملقيمــن الذيــن بقــوا عالقــن يف “املناطــق
الســاخنة” املشــعة.
ويف  11أبريــل/آذار  ،2011رضبــت الفيضانــات الناتجــة عــن
املوجــات البحريــة الزلزاليــة مفاعــل فوكوشــيام دايتــي
النــووي يف اليابــان مــا تســبب يف وقــوع أرضار بســت وحــدات
للطاقــة وانتشــار التلــوث الــذي غطــى “مناطــق ســاخنة”
وصلــت مســاحتها إىل  1800كيلومــر مربــع مــن األرايض.

إدارة األزمة

بجميــع املقاييــس ،كان للنظــام الشــمويل للحكــم املرتبــط
باالتحــاد الســوفييتي وعــدم كثافــة الســكان يف املناطــق
املبــارشة املحيطــة مبفاعــل تشــرنوبل فائــدة يف املراحــل
املبكــرة لألزمــة .لكــنَّ النجــاح النســبي لالســتجابة املبــارشة
واجهــه نوعـاً مــا عائــق غيــاب املعلومــات املنشــورة للجمهــور
مــع مــرور األســابيع واألشــهر والســنوات.

تلــوث إشــعاعي .وتضمنــت تلــك اإلجــراءات تعليــات مــن
الخــراء الطبيــن حــول متــى ينبغــي للحكومــة املحليــة
واملركزيــة إخــاء الســكان املتأثريــن حســب مســتوى تعرضهــم
لإلشــعاعات .وبعــد ســاعات مــن الحادثــة ،حثــت القــراءات
اإلشــعاعية األوليــة الســلطات إىل رســم دائــرة اســتبعاد نصــف
قطرهــا  10كــم حــول املفاعــل وتعــن إخــاء جميــع األشــخاص
املوجوديــن يف تلــك الدائــرة خــال بضعــة أيــام .وبعــد أســبوع،
مــع ورود معلومــات جديــدة حــول نطــاق الكارثــة ،عمــدت
لجنــة حكوميــة تأسســت للتعامــل مــع أعقــاب الكارثــة عــى
توســيع نطــاق االســتبعاد إىل  30كيلومــراً.
وباملثــل ،أوعــزت الحكومــة اليابانيــة يــوم وقــوع الزلــزال
البحــري بإخــاء املقيمــن الذيــن يعيشــون يف دائــرة نصــف
قطرهــا كيلومرتيــن اثنــن .وكــا الحــال يف تشــرنوبل ،بعــد
مــرور بضعــة أســابيع ،توســعت املنطقــة لتصــل إىل 30
كيلومــراً.
وحــول تشــرنوبل ،أقيمــت الحواجــز ملنــع الســيارات الخاصــة
مــن املغــارة دون ترصيــح ،واســتُقدمت الحافــات مــن
خــارج املنطقــة امللوثــة .وكان لذلــك اإلجــراء أثــر يف الحــد
مــن انتشــار التلــوث مــن داخــل منطقــة االســتبعاد وســهل
عمليــات اإلخــاء التــي بــدأت اليــوم التــايل بحــوايل  50ألــف
ـر
مقيــم يف بريبيــات حيــث كان يعيــش موظفــو املفاعــلُ .وأخـ ِ
املســؤولون الحكوميــون املحليــون وزعــاء الحــزب الشــيوعي
َّأن عمليــة اإلخــاء ســتكون لثالثــة أيــام فقــط .وكان اإلعــان
الرســمي مقتضبــاً جــداً ومل يكــن هنــاك أي معلومــات عــن
مخاطــر التعــرض لإلشــعاع .وأدى غيــاب املعلومــات الواضحــة
حــول اإلخــاء إىل ظهــور مشــكالت كثــرة حــول املتعلقــات
الشــخصية التــي ُتركــت مبــا فيهــا الوثائــق الرســمية .وبقــي
قرابــة خمســة آالف شــخص يف بريبيــات بعــد اإلخــاء ،و ُتــرك
بعضهــم هنــاك للمســاعدة يف نشــاطات التنظيــف يف حــن
رفــض غريهــم املغــادرة دون اصطحابهــم لحيوانــات مزارعهــم
وأدواتهــم ومعداتهــم.

فقبــل الكارثــة ،كان االتحــاد الســوفييتي يتبــع سياســات ولتخفيــف الذعــر العــام ،رفعــت الحكومــة ســقف الجرعــة
بشــأن اإلجــراءات التــي ينبغــي إتباعهــا يف حالــة وقــوع اإلشــعاعية الســنوية املســموح بهــا يف العاصمــة األوكرانيــة
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عــى ضــوء تلــك املعلومــات .لكــنَّ
أجهــزة رصــد الجرعــات اإلشــعاعية
واملرقابــات الجويــة إمــا تــررت
بفعــل الزلــزال البحــري أو كانــت
خــارج الخدمــة بســبب انقطــاع
الكهربــاء .وإضافــة إىل ذلــك ،مل
ُتدخــل النــاذج جميــع املتغــرات
الرضوريــة إلجـراء حســابات التعــرض
البــري الخارجــي واالستنشــاق
ولذلــك مل ترغــب الســلطات املحليــة
يف االعتــاد اعتــاداً كبــراً عليهــا
يف عمليــة اتخــاذ القــرارات .وكان
هنــاك تقاريــر تفيــد َّأن الســلطات
يف بدايــة األمــر مل تعــرف عــن شــبكة
التنبــؤ تلــك بــل اســتخفت فيــا
بعــد مــن بيانــات شــدة الحادثــة
ُ
قرية كوبايش املدفونة والواقعة عىل مسافة
فيها 7.كم من محطة املفاعل النووي يف ترشنوبل .فكثري من القرى هناك أخليت ثم تحســباً لالضطــرار إىل توســيع
دُفنت بسبب ارتفاع مستويات التلوث
منطقــة االســتبعاد ولتجنــب دفــع
كييــف لتجنــب اإلخــاء اإلجبــاري ملاليــن املواطنــن .لكنهــا التعويضــات ملزيــد مــن املجلــن.
أرســلت األطفــال مــن ســن  8إىل  15عامــاً إىل املخيــات
ُ
الصيفيــة والنســاء الحوامــل واألمهــات ذوات األطفــال الصغــار ويف فوكوشــيام يف يــوم  25مــارس/آذار ،أشــ ِعر قرابــة 62
والرضــع إىل الفنــادق وبيــوت الراحــة واملصحــات واملرافــق ألفــاً باإلخــاء طوعــاً أو البقــاء داخــل البيــوت .لكــنَّ أوامــر
الســياحية مــا شــتت كثــراً مــن األرس وضحــى باآلثــار “املــأوى يف املــكان” أو اإلخــاء الطوعــي مل تكــن واضحــة
االجتامعيــة بعيــدة األمــد.
أو مل يكــن لهــا داع مــا أدى ببعــض النــاس إىل االنتقــال
إىل مناطــق ذات مســتويات إشــعاعية عاليــة ثــم اإلجــاء
ويف بواكــر شــهر يونيو/حزيــران  ،1986اكتشــفت “مناطــق مــرات متعــددة .ووفــق لجنــة التحقيــق ملســتقلة يف حادثــة
ســاخنة” خــارج منطقــة االســتبعاد عــى مســافة تزيــد عــى فوكوشــيام النوويــة ،كانــت الحكوميــة بطيئــة يف إعــام
 30كيلومــراً مــا أدى إىل إخــاء  20ألــف شــخص إضــايف .ومــع الحكومــات البلديــة والجمهــور العــام حــول الحادثــة ومــدى
نهايــة عــام ُ ،1986أخــي مــا يقــارب  116ألــف مقيــم يف شــدتها .وكان كثــر مــن النــاس يجهلــون األزمــة ومل يحملــوا
 188مســتوطنة باإلضافــة إىل  60ألــف رأس ماشــية وغريهــا معهــم مــواد رضوريــة لهــم عندمــا ُأجلــوا مــن املــكان .وفيــا
مــن حيوانــات املــزارع .وأتيحــت أالف الشــقق يف املراكــز يخــص الذيــن ُأجلــوا مــن مكانهــم ،كانــت الفائــدة األكــر التــي
الحرضيــة و ُبنيــت  21ألــف بنــاء جديــد يف املناطــق الريفيــة اســتفادوا منهــا مســتوى تواصلهــم مــع املناطــق الخارجيــة
إليــواء ا ُملجلــن رغــم انتشــار النــاس يف جميــع أرجــاء االتحــاد كالعمــل أو األقــارب واألصدقــاء مــن خــارج املنطقــة .يف حــن
الســوفييتي .وبهــذا الســياق ،ال ميكــن االســتهانة باالضطرابــات تــرر آخــرون ألنهــم مل يجــدوا ســبي ًال ســوى اللجــوء إىل إتبــاع
السياســية التــي عصفــت باالتحــاد الســوفييتي بعــد خمــس اإلجــاء الــذي نظمتــه الحكومــة والتوجــه إىل املــآوي املؤقتــة.
ســنوات مــن الكارثــة مــن ناحيــة مضمونــات الهجــرة وأثــر
الكارثــة عــى االســتجابة لآلثــار املطولــة لألزمــة.
اإلشــعاع غــر مــريئ ،ويف بدايــة الحادثــة النوويــة لــن يكــون
هنــاك أي عوامــل واضحــة تجــر النــاس عــى االبتعــاد أو
وبعــد حادثــة تشــرنوبل ،صممــت اليابــان نظامــاً حاســوبياً تعيــق مــن هجرتهــم نحــو املناطــق املتــررة .وقــد أشــارت
لشــبكة معلومــات جرعــات حــاالت الطــوارئ البيئيــة والتنبــؤ التقاريــر إىل الهجــرة العائــدة إىل املناطــق اللوثــة يف أوكرانيــا
بهــا بهــدف التنبــؤ بانتشــار الجزيئــات اإلشــعاعية وذلــك منــذ أواخــر عــام  1986أي بعــد مــدة ال تزيــد عــى مثانيــة
للوصــول إىل تقديــر فعــال للوضــع وإج ـراء عمليــات اإلخــاء أشــهر مــن الحادثــة .وتكونــت غالبيــة الرتكيبــة الســكانية
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للســكان العائديــن مــن كبــار الســن الذيــن وجــدوا صعوبــة ماليــن النــاس يف املناطــق امللوثــة بســبب غيــاب املــوارد و/أو
يف التكيــف مــع األماكــن الجديــدة وأرادوا قضــاء مــا تبقــى الفــرص وبســبب املعوقــات املاليــة واالرتبــاط الخــاص بالديــار.
مــن عمرهــم يف ديارهــم ،وكذلــك كان مــن ضمــن العائديــن
أولئــك الذيــن كانــوا يفكــرون بالعوائــد املاليــة للعيــش يف ويف كال الحالتــن ،أي يف تشــرنوبل وفوكوشــيام ،اســتجابات
تشــرنوبل بوصفهــا مصــدراً لبقائهــم .فالفقــر الناتــج عــن الحكومتــان القويتــان بانتحــاء منهــج صــارم أثبــت نجاحــه إىل
إعــادة االســتيطان والقيــود املفروضــة عــى الزراعــة وغيــاب درجــة مــا يف إخــاء املناطــق املبــارشة عــى املــدى القصــر.
االســتصالح وبرامــج اســتعادة ســبل كســب الــرزق وآثــار واملثــر يف االهتــام َّأن حكومتــي اليابــان واالتحــاد الســوفييتي
انهيــار االتحــاد الســوفييتي كلهــا قــادت إىل زيــادة عــدد تبنيــا مناهــج الحكــم مــن القمــة إىل القاعــدة أيضـاً يف كيفيــة
األشــخاص الذيــن طالبــوا بتلــك املنافــع.
إيصــال املعلومــات إىل ســكان املنطقتــن يف ســياق األزمــات
اإلنســانية التــي انطلقــت نتيجــة الكارثتــن النوويتــن.
الدروس املستفادة
وبالفعــل ،متثلــت إحــدى العواقــب الرئيســية غــر املتوقعــة
رغــم رسعــة اإلجــاء املبــارش بعــد كارثــة تشــرنوبل وفعاليتهــا ،للكارثتــن يف اآلثــار النفســية التــي نتجــت عــن ضعــف
مل يكــن هنــاك فهــم واضــح للعواقــب بعيــدة األمــد .ومل يكــن موثوقيــة املعلومــات وتضاربهــا باإلضافــة إىل مشــاعر القلــق
هنــاك خطــة مدروســة إلعــادة االســتيطان للتعــاون مــع تلــك الناتجــة عــن ضعــف التخطيــط لجهــود انتقــال الســكان عــى
العواقــب عــى املــدى املتوســط والبعيــد .وتحديــد التزامــات املــدى املتوســط والبعيــد ،ومتــزق األوارص األرسيــة ودميومــة
ومســؤوليات توفــر الحاميــة لألشــخاص املتنقلــن ليــس باألمــر املشــكالت الصحيــة ،علــ ً
ا َّأن عــدد الوفيــات الناتجــة عــن
الســهل خاصــة يف ســياق الهجــرة مــا بعــد تفــكك االتحــاد الضغــط النفــي بعــد إخــاء فوكوشــيام قــد بلــغ مــا يقــدر
الســوفييتي حيــث يصعــب التمييــز بــن املهاجريــن الباحثــن بـــ  1539شــخصاً ،رغــم ادعــاء البعــض أ َّنــه كان مــن املمكــن
عــن الفــرص االقتصاديــة والفاريــن نتيجــة املخاطــر الصحيــة .الحيلولــة دون ذلــك إذا مــا كانــت الحكومــة أكــر نشــاطاً يف
فتفــكك االتحــاد الســوفييتي وصعوبــة العمليــة االنتقاليــة تقديــم املشــورات والتواصــل مــع الســكان املتأثريــن.
زادت مــن حــدة عواقــب حادثــة تشــرنوبل والتعقيــدات
سيلفا ميباتيان  smeybatyan@udc.eduأستاذ مساعد يف
املتعلقــة باملتأثريــن بهــا.
الدراسات الجغرافية واملناخية يف جامعة مقاطعة كولومبيا
وبعــد قرابــة  25عامـاً عــى الحادثــة ،أثــارت حادثــة فوكوشــيام www.udc.edu
دايتــي التســاؤالت حــول
املســتفادة
الــدروس
والــدروس التــي مل ُيســتفد
منهــا بعــد مــن تشــرنوبل
مــن ناحيــة االســتعداد
وخفــض الكــوارث النوويــة
باإلضافــة إىل التصــدي
التقنينيــة
للثغــرات
والتنفيذيــة عنــد التعامــل
مــع عواقــب كلتــا
األزمتــن .ويف ســياق تلــك
األزمتــن ،هُ جــر عــرات
األلــوف تهجــراً نهائيـاً مــن
مناطقهــم ،واتخــذ آالف
آخــرون قــرار الرحيــل
نتيجــة مخاوفهــم الصحيــة
وتدهــور البيئــة والبنــى
التحتيــة يف حــن بقــي

التحقق من مستويات النشاط النووي املحيط يف عام  2011يف مدينة بريبيات املهجورة عىل مبعدة  2كم من محطة املفاعل النووي تيرشنوبل.
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