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مقدمـــــــة
ت�سعى  التى  الوظائف  اأهم  اإح��دى  الع�سور  مر  على  يزال  وال  كان  اجلمركى  العمل  اإن 

وحت�سيل  ناحية،  من  للبالد  واالأم���ان  واالأم���ن  احلماية  لتحقيق  خاللها  من  احلكومات 

مب�ستوى  والنهو�ض  التنمية  فى  احلكومات  ت�ستخدمها  التى  املرجوة  واحل�سيلة  االإي��رادات 

املعي�سة للمواطنني من ناحية اأخرى.

االأخ��رة،  الع�سر  ال�سنوات  فى  كبر  ب�سكل  للتطور  اجلمركى  العمل  ه��ذا  خ�سع  وق��د 

واختلفت الو�سائل والطرق التى كانت ت�ستخدمها اجلمارك لتنفيذ اأهدافها فى املا�سى عن 

تلك الو�سائل التى ت�ستخدمها االإدارات اجلمركية فى الوقت احلا�سر، بل اإن كافة االإدارات 

حقيقيًا  ا�سرتاتيجيًا  حتواًل  اأحدثت  �سواء  حد  على  والنامية  املتقدمة  الدول  فى  اجلمركية 

فى العمل الذى تقوم به، فتحولت غالبية هذه االإدارات باأهدافها اال�سرتاتيجية من عملية 

ت�سعى  اجلمركية  االإدارات  فاأ�سبحت  والتي�سر،  التب�سيط  عملية  اإىل  والتح�سيل  اجلباية 

لتحقيق هدف ا�سرتاتيجى اأ�سا�سى لها، هو ت�سهيل التجارة الدولية بكل ما يتطلب حتقيق هذا 

ال للتكنولوجيا وتطبيق اأنظمة مل تكن م�ستخدمة فى املا�سى البعيد  الهدف من ا�ستخدام فعَّ

اأو القريب فى العمل اجلمركى، مثل اإدارة املخاطر واملراجعة املحا�سبية الالحقة وا�ستخدام 

اآالت الفح�ض باالأ�سعة ال�سينية على الب�سائع امل�ستوردة اأو امل�سدرة، وتطبيق اآليات حقيقية 

غنيها  و�سغرها،  كبرها  كلها  ال��دول  التفاف  كان  لذلك  الفكرية،  امللكية  حقوق  حلماية 

االإطار  ميثالن  الأنهما  العاملية  التجارة  ومنظمة  العاملية  اجلمارك  منظمة  حول  وفقرها 

الدوىل ال�سرعى للتبادل التجارى خا�سة، واأن الدول االأع�ساء فى كال املنظمتني يزيد على 

مائة وخم�سني دولة حتى اليوم، مبا ميكن اعتباره مبثابة اإعالن واإجماع دوىل باأهمية التجارة 

الدولية فى االألفية الثالثة والدور الكبر الذى ميكن للجمارك اأن تلعبه فى ت�سهيل عمليات 

التجارة الدولية.

لقد بداأت دول وبلدان عديدة تطبيق االتفاقيات التى انبثقت عن منظمة التجارة العاملية 

مقدمة
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االآليات احلديثة  تطبيق  االإدارات اجلمركية  العديد من  وبداأ  �سنوات،  ع�سر  اأكرث من  منذ 

اأن وظائف اجلمارك  بو�سوح  اأى متابع  العمل اجلمركي، وقد يرى  امل�ستحدثة فى  والطرق 

اجلمارك  اأ�سبحت  بل  تقليدي،  عمل  من  ال�سابق  فى  به  تقوم  كانت  عما  بالكلية  اختلفت 

الب�سائع  االإفراج عن  تن�سب على عملية  التى  البعد عن وظائفها  كل  بعيدة  توؤدى وظائف 

من الدوائر اجلمركية، واأ�سبح العمل اجلمركى يتم من خالل م�ساركة حقيقية بني املجتمع 

التجارى واجلمارك، ولي�ض كما كان احلال من قبل، حيث يتلقى املتعامل ما يتم من اإجراءات 

من رجال اجلمارك، اأ�سبح اليوم �سريكًا حقيقيًا فى كل ما يتم من عمل، وبالتاىل كان على 

اجلمارك اأن ت�ستخدم اآليات وو�سائل حديثة لتمار�ض اأعمالها وحتقق اأهدافها، وتاأتى عملية 

تاأمني املجتمع �سد خماطر التهريب بكافة اأنواعه على راأ�ض اأولويات اجلمارك، هذا التاأمني 

م�ستحدثة  بطرق  يتم  ولكن  الوقت احلا�سر،  فى  للمكافحة  التقليدية  بالطرق  يتم  ال  الذى 

الب�سائع  على  بالك�سف  تقوم  التى  االأجهزة  ا�ستخدام  منها  حديثة،  تكنولوجية  وو�سائل 

با�ستخدام االأ�سعة ال�سينية.

اإن الكثر من العاملني باالإدارات اجلمركية حتى اليوم واملتعاملني معها واملهتمني ب�سئون 

بع�ض  ويجد  اجلمركى،  للعمل  التقليدية  واالإج��راءات  بالطرق  يرتبط  قد  الدولية  التجارة 

ال�سعوبة فى تربير ا�ستخدام تلك التكنولوجيا احلديثة فى العمل اجلمركي، ولكن الواقع 

اأثبت اأن هذه االآليات احلديثة هى اأدوات مهمة و�سرورية يجب على اجلمارك اأن ت�ستخدمها 

لكى ت�سل اإىل اأهدافها وتقوم بواجباتها..

كل  التى حتث  املبادرة  تلك   »safe« مبادرة  بتبنى  العاملية  اجلمارك  منظمة  قامت  لقد 

العمل اجلمركي، فهذه  باالأ�سعة فى  الك�سف  تكنولوجيا  ا�ستخدام  االإدارات اجلمركية على 

املبادرة تتاألف من اأربعة حماور اأ�سا�سية: 

الأول: احلث على ا�ستخدام نظام اآىل للمعلومات للوارد وال�سادر والرتانزيت.

الثاين: التزام االإدارات اجلمركية بتطبيق اأنظمة املخاطر حتدد بها كافة املخاطر.

مقدمة
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الثالث: ا�ستخدام اأجهزة الك�سف باالأ�سعة لفح�ض احلاويات التى متثل خطًرا ما.

الرابع: تطبيق معاير تاأمني �سل�سلة اإدارة املخزون.

ومن خالل املتابعة الدقيقة لعدد غر قليل من االإدارات اجلمركية، الحظت اأن بع�ض هذه 

االإدارات قد بادر با�ستخدام عدد من اأجهزة الك�سف باالأ�سعة، اإال اأنها مل حتقق اأى نتائج اأو 

كانت النتائج التى حتققت اأقل بكثر مما كان متوقعًا، وبع�سها االآخر ال يجد مربرًا ال�ستخدام 

هذه االأجهزة، والبع�ض الثالث ال يزال حائرًا بني العرو�ض املقدمة له من ال�سركات وال يعرف 

اليوم  توفق حتى  االإدارات اجلمركية مل  بع�ض  اال�ستخدام،  فى  واالأوجب  االأف�سل  منها  اأيًّا 

فى اأن تدخل الك�سف باالأ�سعة فى منظومة اإجراءاتها اجلمركية وت�ستخدمها فقط كو�سيلة 

للمكافحة عند ال�سرورة..

اأن يكون مر�سدًا  اإخراج هذا الكتاب  لذلك فقد كان الهدف من وراء هذه املحاولة فى 

حقيقيًا لكل االإدارات اجلمركية لكى ت�سل اإىل اال�ستخدام االأمثل لهذه االأجهزة، وتنجح فى 

الت�سدى الكامل لكل حماوالت التهريب التى تهدد اأمن واقت�ساد املجتمع، وهو اأول االأهداف 

التى ت�سعى اجلمارك اإىل حتقيقها.

هذا الدليل ي�ساعد االإدارة اجلمركية على زيادة مهارات وكفاءات العاملني على االأجهزة 

فى جمال ا�ستخدام االأجهزة وحتليل ال�سورة بطريقة متكنهم من الرتجمة ال�سحيحة لل�سور 

امل�ستخرجة، وبالتاىل الك�سف عن املهربات مهما كانت مهارة املهربني فى االإخفاء والتمويه.

وهذا الدليل ي�ساعد االإدارة اجلمركية على التعرف على نقاط ال�سعف والقوة فى تلك 

االأجهزة التى تعر�سها ال�سركات املختلفة، بحيث يكون قرار ال�سراء - والذى عادة ما يكون 

مباليني الدوالرات - قرارًا �سليمًا وحمققًا للنتائج املرجوة.

وهذا الدليل ي�ساعد العاملني على اأجهزة الك�سف باالأ�سعة على التعرف على اآليات الوقاية 

من االأ�سعة، وبالتاىل حماية اأنف�سهم والبيئة التى يعملون فيها من خماطر االأ�سعة باأنواعها 
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التى �سنتناول التعريف بها فى هذا الدليل.

نوع  مع  يتنا�سب  االأجهزة  من  اأى  على حتديد  االإدارات اجلمركية  ي�ساعد  الدليل  وهذا 

الب�سائع وطريقة ال�سحن ونظام التعبئة وغرها من العوامل التى توؤثر بطريق مبا�سر على 

كفاءة االأجهزة ونتائج عملها.

وهذا الدليل يقدم لرجال اجلمارك خربات �سابقة و�سبطيات حقيقية متت فى عدد من 

الدول لكى تكون مبثابة اأدلة قد ن�ستخدمها فى عقد مقارنة عند حدوث حاالت مماثلة مبا 

ي�سهم فى رفع كفاءة هوؤالء العاملني ويعطيهم الثقة واخلربة املطلوبة للتعرف على االأماكن 

التى عادة ما يجرى ا�ستخدامها فى اإخفاء املهربات باأنواعها.

مقدمة
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الفصل األول
خلفية علمية عن األشعة

 » السينية  » األشعة 
أعظم اختراع علمى عبر العصور

نوفمرب  وف��ى  للعلوم،  ل��ن��دن  متحف  ف��ى 

ا�ستفتاء  املتحف  اإدارة  اأج��رت   ،2009 عام 

األف   50 من  اأك��رث  فيه  �سارك  ال���رواد،  بني 

الختيار  علمية  اكت�سافات   10 على  �سخ�ض 

اأف�سل اخرتاع فى تاريخ الب�سرية، وقد جاءت 

اآالف   10 نحو  اعترب  حيث  مذهلة  النتيجة 

م�سارك اأن اأ�سعة اأك�ض هى االخرتاع الذى ترك 

اأعظم اأثر على املا�سى واحلا�سر وامل�ستقبل. 

وجاء هذا االختيار كرتجمة للنجاحات املنقطعة النظر لالأ�سعة ال�سينية وا�ستخداماتها فى 

احلياة بوجه عام والعلوم والطب بوجه خا�ض، لقد �سبقت االأ�سعة ال�سينية فى هذا اال�ستفتاء 

كل من عقار البن�سلني و�سريط D N A، وذلك فى املركزين 

املحرك  وبعدها  اأبوللو،  الف�ساء  �سفينة  ثم  والثالث،  الثانى 

فى  �ستيفن�سون  البخارية  القاطرة  ثم   ،V2 ال�ساروخى 

البخاري،  الكمبيوتر فاملحرك  يليها جهاز  ال�ساد�ض،  املركز 

التلغراف  اخ��رتاع جهاز  واأخ��رًا  ف��ورد  ال�سيارة  اخ��رتاع  ثم 

باملركز  االأ�سعة  فوز  وياأتى  العا�سر..  املركز  فى  الكهربائى 
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ج�سم  بداخل  ما  روؤي��ة  من  االأوىل  وللمرة  االإن�سان  االأ�سعة  هذه  به  مكنت  ما  بف�سل  االأول 

االإن�سان دون احلاجة الإجراء اأى عمل جراحى اأو �سق للج�سم، مما اعُترب تقدمًا علميًا هائاًل 

يفقدون حياتهم فى عمليات جراحية  كانوا  الذين  الب�سر  االآالف من  بل  املئات  اأنقذ حياة 

ت�سخي�سية.

ولكن ما هى ق�سة االأ�سعة ال�سينية وكيف عرفها االإن�سان ؟؟

 فيلهيلم كونراد رونتجن:
مار�ض   27 فى   )  Wilhelm Conrad Roentgen( رونتجن  كونراد  فيلهيلم  ول��د 

لينب  مدينة  ت�سمى  �سغرة  بلدة  فى   1845

رو�سيا  بجنوب  رم�سايد(  احل��اىل  )ا�سمها 

م�سنع  و�ساحب  لتاجر  الوحيد  الطفل  وكان 

فراوين..  �سارلوت  النم�ساوية  واأمه  اأقم�سة، 

انتقلت االأ�سرة وهو بعد مل يتجاوز الثالثة من 

عمره اإىل مدينة اأبلدورن بهولندا فى مار�ض 

1861م  1848، حيث تربى هناك، وفى عام 

التحق باإحدى مدار�ض التكنولوجيا فى مدينة 

اأنه مل يبق فيها، حيث  اإال  اأترخت الهولندية 

هوية  عن  االإف�ساح  رف�سه  ب�سبب  ط��رده  مت 

زميل له كان متهمًا لر�سم �سورة كاريكاتورية 

من  يكرث  ال  الذى  االنطوائى  النوع  من  فيليهلم  كان  املدر�سة...  فى  املعلمني  الأحد  �ساخرة 

احلديث ويحب املناطق املفتوحة متاأماًل فى الكون والطبيعة والنظر اإىل هذا الكون الوا�سع، 

ومل يلتحق بعد طرده من تلك املدر�سة باأية درا�سة ملدة تزيد على العامني اإىل اأن راأى اأبواه 

اأن يلحقاه مبدر�سة الفيزياء، حيث وجد فيها �سالته واأقبل على الدرا�سة فيها ب�سغف.. ثم 
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كان اأن التحق مبا ي�سمى باملعهد الفيدراىل ال�سوي�سرى لي�سبح بعد تخرجه اأ�ستاذًا فى علم 

الفيزياء بعد اأن جنح فى احل�سول على وظيفة مرموقة فى معهد الفنون فى زيورخ ودر�ض 

الهند�سة امليكانيكية، حيث ح�سل على �سهادتها عام 1868، ثم ح�سل على درجة الدكتوراه 

وهو فى �سن الرابعة والع�سرين، لي�سبح بها اأ�ستاذ كر�سى فى جامعة لودويغ مبدينة ميونيخ 

اأ�سبح حُما�سًرا فى   1874 وفى عام  بحوثه فى هذه اجلامعة،  قام مبعظم  االأملانية، حيث 

فى هوهنهامي،  الزراعة  اأكادميية  فى  اأ�ستاذًا  اأ�سبح   1875 عام  وفى  �سرتا�سبورج،  جامعة 

فورمتربج، ثم عاد مرة اأخرى جلامعة �سرتا�سبورج اأ�ستاًذا للفيزياء فى عام 1876. وفى عام 

1879 مت تعيينه لرئا�سة ق�سم الفيزياء فى جامعة جي�سن. وفى عام 1888 مت تعيينه لرئا�سة 

و�ساركته  احلياة  رحلة  معه  عا�ست  التى  برثا  اآن  من  تزوج  قد  وكان  فورت�سبورج،  جامعة 

جناحاته وات�ساع �سهرته العملية حتى جابت كل االآفاق.

كيف مت اكتشاف األشعة السينية ؟ 
كان   ،1895 نوفمرب  من  الثامن  فى 

قام  جتربة  يجرى  معمله  فى  رونتجن 

ذى  اإل��ك��رتون��ى  �سعاع  ب�قذف  خاللها 

زجاجية  اأنبوبة  فى  عالية  حركية  طاقة 

مفرغة من الهواء )اأنبوبة تاأّين غازي( 

ا�سطدام  عند  اأن��ه  رونتجن  الحظ  وقد 

االأنبوبة  ب��زج��اج  املعجلة  االإل��ك��رتون��ات 

التى  الف�سفورية  ال�سا�سة  ف��اإن  املفرغة 

كانت مثبتة على بعد مرت تقريًبا بداأت فى التوهج، فى البداية اعتقد رونتجن اأن ذلك ناجت عن 

�سقوط االإ�سعاع االإلكرتونى عليها فقام باإحاطة االأنبوبة ب�األواح �سوداء كما قام كذلك بو�سع 

عدد من االأج�سام اخل�سبية العازلة بني االأنبوبة وال�سا�سة لكنه الحظ اأن ال�سا�سة الف�سفورية 

ما زالت تتوهج، فما كان منه اإال اأن اأجرى حماولة اأخرة قام خاللها بو�سع يده بني االأنبوبة 
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وال�سا�سة. وكانت املفاجاأة املذهلة اأن �سورة عظام يده ظهرت على ال�سا�سة الف�سفورية !!! 

اأمام اكت�ساف رمبا مل يعرف هو نف�سه قيمة هذا االكت�ساف، حيث  اأنه  اأدرك رونتجن  هنا 

اعتقد فقط اأن هناك اأ�سعة جديدة هى التى ت�سببت فى ظهور �سورة عظام يده على ال�سا�سة 

الف�سفورية.. 

االأ�سعة  هذه  ماهية  عن  �سيًئا  يعلم  رونتجن  يكن  مل 

اجلديدة.. لذلك اأطلق عليها ا�سم )X-RAY( اأو االأ�سعة 

ال�سينية.. والتى عرف العامل بعد ذلك اأنها عبارة عن نوع 

من اأ�سعة الطيف الكهرومغناطي�سى التى تت�سمن بجانب 

مكت�سفها  اإىل  ن�سبة  رونتجن  اأ�سعة  اأو  ال�سينية  االأ�سعة 

وموجات  املرئى  ال�سوء  مثل:  االأ�سعة  من  اأخ��رى  اأنواًعا 

واالأ�سعة  البنف�سجية  فوق  واالأ�سعة  جاما  واأ�سعة  الراديو 

حتت احلمراء.. وتتميز اأ�سعة اأك�ض ب�طاقة فوتوناتها العالية التى تفوق طاقة فوتونات ال�سوء 

القدرة على اخرتاق  يك�سبها  املوجى ق�سر، وهذا ما  اأن ترددها كبر وطولها  اأى  املرئى، 

االأج�سام التى تتكون من ذرات �سغرة كخاليا اجللد، اإال اأنها فى الوقت نف�سه مُتت�ض بوا�سطة 

االأج�سام التى تتكون من ذرات كبرة، كما فى حالة ذرات الكال�سيوم املكونة للعظام.. وهذا 

ما يتيح لنا اإمكانية ت�سوير العظام وت�سخي�ض الك�سور بها دون احلاجة اإىل اإجراء عمليات 

جراحية.. كانت اأول �سورة التقطها رونتجن بوا�سطة 

اأ�سعته اجلديدة هى �سورة ل�يد زوجته التى عربت عن 

ده�ستها الكبرة بكلمات قالتها له: »يا اإلهي... اإننى 

اأرى موتي..« 

مت بعد ذلك ن�سر نتائج هذا االكت�ساف فى �سل�سلة 

بنف�سه  االأ�سعة  هذه  رونتجن  و�سمى  االأبحاث...  من 

وكنيتها...  م�سدرها  ملجهولية  كرمز  اأك�ض  باأ�سعة 
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ومن الطريف اأنه ارتبك جدًا، واحمر وجهه خجاًل، عندما اأ�سر علماء اآخرون على اأن ُت�سمى 

هذه االأ�سعة با�سمه، اعرتافًا بف�سله.. ولقد األقى رونتجن حما�سرة عامة واحدة فقط عن 

اكت�سافه، ورف�ض كثرًا من االألقاب التى ُمنحت له. وعلى العك�ض من كثر من االكت�سافات 

فقد  ا�ستخدامها..  قبل  االأبحاث  فى  �ساق  وجهد  طويلة  �سنوات  اإىل  حتتاج  التى  العلمية 

ا�ستخدمها م�ست�سفى هامب�سر فى ت�سخي�ض وعالج ك�سور العظام وبع�ض االأغرا�ض الطبية 

االأخرى بعد حواىل �سهرين فقط من اكت�سافها. 

وب�سبب تلك النجاحات العلمية الكبرة مت تعيينه فى عام 

1900 رئي�سًا جلامعة ميونيخ نتيجة طلب خا�ض من حكومة 

عام  بفوزه  له  الكربى  اجلائزة  ج��اءت  ثم  بافاريا..  والي��ة 

1901م بجائزة نوبل فى جمال الفيزياء فى ن�سختها االأوىل 

كاأول مرة تقدم فيها هذه اجلائزة فى جمال الفيزياء، تلك 

اجلائزة التى متنحها اجلمعية امللكية ال�سويدية.. لقد قرر 

املتحدة  للواليات  الهجرة  نوبل  بجائزة  الفوز  بعد  رونتجن 

وعلى  له  االأم��ر  برتتيب  االأق���ارب  بع�ض  وق��ام  االأمريكية، 

مدينة  فى  كولومبيا  جامعة  فى  موعد  َقبل  اأنه  من  الرغم 

نيويورك وا�سرتى بالفعل تذاكر ال�سفر الأمريكا اإال اأن اندالع احلرب العاملية االأوىل اأجربته 

على تغير خططه والبقاء فى ميونيخ لبقية حياته، حيث توفى عام 1923م نتيجة اإ�سابته 

ب�سرطان فى االأمعاء.. ومازلنا حتى يومنا هذا نعتمد على اكت�سافه لي�ض فقط فى الت�سخي�ض 

والعالج كما كان عليه احلال وقت االكت�ساف ولكن امتد املجال لي�سمل كافة مناحى احلياة 

التى يعي�سها الب�سر ..واإىل االآن يرتاد الكثرون متحف رونتجن االأملانى الذى هو فى االأ�سل 

املنزل الذى ولد فيه الفيزيائى االأ�سهر فيلهلم كونراد رونتجن والذى يقع على بعد 40 كيلو 

مرًتا �سرق مدينة دو�سلدورف باأملانيا.
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الفصل الثاني
الكون واألشعة

العلى والكون  وال�سموات  االأر�ض  االأزل، منذ خلق اهلل  االأ�سعة واالإ�سعاع فى حياتنا منذ 

كله، فهذا الكون هو عبارة عن منظومة كاملة خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل. 

اإن االأر�ض التى نعي�ض عليها 

�ستة  م��ن  اأك���رث  يعي�ض  وعليها 

منهم  ك��ل  الب�سر  م��ن  مليارات 

يحتوى ج�سده على مكونات هى 

العظيم،  اخلالق  اإب��داع��ات  من 

اأن  ي��خ��ربون��ا  العلماء  اأن  حتى 

بوظائف  يقوم  الب�سرى  العقل 

اأردنا  لو  اجل�سم،  لهذا  متعددة 

اأن ن�سنع جهاز حا�سب اآىل يقوم فقط بتلك الوظائف التقليدية مثل 

االأكل وال�سرب والنطق وال�سمع والب�سر لتطلب االأمر اأن ن�سنع 

جهاًزا يقارب حجمه اأ�سعاف مدينة لندن االإجنليزية.. هذه 

االأر�ض هى اأحد كواكب املجموعة ال�سم�سية والتى ت�سم عددًا 

اآخ�������ر 

يبلغ حجمه  الكواكب بع�سها  من 

ع�سرات املرات من حجم االأر�ض، 

حولها  تدور  التى  ال�سم�ض  اإن  بل 

هذه الكواكب يبلغ حجمها مئات 
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املرات حجم االأر�ض التى نعي�ض عليها جميعًا. هذه االأر�ض خلق اهلل حولها كواكب وجنوًما 

تبعث اإ�سعاعات قاتلة وحرارة مميتة، وتر�سل اإليها اأ�سعة نووية تفنى كل اأنواع احلياة التى 

َعْن  َوُهْم  ُفوًظا  حَمْ �َسْقًفا  َماَء  ال�َسّ َوَجَعْلَنا  يقول: {  وتعاىل  االأر�ض، ولكن اهلل �سبحانه  على 

وَن} )االأنبياء: 32 (. َياِتَها ُمْعِر�سُ
َ
اآ

االأر�ض وحتميه  كوكب  تغلف  التى  الطبقات اجلوية  - عدًدا من  �سبحانه  - خلق  لذلك 

ومتنع نفاذ هذه االإ�سعاعات اإىل االأر�ض ومن عليها. 

اًجا} )النباأ: 13(. هى اآتون  اإن ال�سم�ض التى ي�سفها اهلل �سبحانه وتعاىل: { َوَجَعْلَنا �ِسَراًجا َوَهّ

نووى جبار ير�سل اإ�سعاعات نووية وحرارة تكفى ملحو احلياة من على االأر�ض، وتاأتى على االأخ�سر 

والياب�ض والنبات واحليوان قبل االإن�سان، ولكن اهلل -�سبحانه وتعاىل- يدبر اأمر حفظ االإن�سان 

من هذا اخلطر الداهم املحدق املوجود با�ستمرار. 

ورغم هذا فاإن االإن�سان يتعر�ض لالإ�سعاعات الكونية عند حتليقه بالطائرات وعند تعر�سه 

-�سبحانه  واهلل  حياته،  حلظات  من  حلظة  كل  وفى  للهواء  تعر�سه  وعند  ال�سم�ض  الأ�سعة 

وتعاىل- خلق له الو�سائل التى حتميه من هذه االإ�سعاعات �سواء من خارج 

ج�سده اأو من داخله. فطبقة االأوزون هى طبقة من الغازات ال�سميكة 

تلك  عليها من  االأر���ض وحتمى من  اإىل  االإ�سعاعات  نفاذ  التى متنع 

االأ�سعة الكونية القاتلة، واجلهاز اله�سمى وعمليات االإخراج باأنواعها 

تقوم بالتخل�ض من تلك االآثار التى تنتج داخل اجل�سم من جراء االأ�سعة 

التى ت�سللت اإليه.. 

الكائنات  وك��ل  االأر����ض  اأن  لنا  يت�سح  �سبق  مما 

التى عليها تتعر�ض لالأ�سعة الكونية من داخل وخارج 

الكونية  واالأ�سعة  فيه،  نعي�ض  الذى  ال�سم�سى  النظام 

التى نتعر�ض لها فى حياتنا اليومية من م�سادر عديدة 
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طاقة  ذات  ج�سيمات  عن  عبارة  هى 

وت�سطدم  الف�ساء  م��ن  ت��اأت��ى  عالية 

اجلوى  الغالف  من  العليا  بالطبقات 

 90 االأ�سعة من  وتتكون هذه  لالأر�ض، 

% بروتونات و9% ج�سيمات األفا، وهى 

هنا تكون نواة ذرات الهليوم ونحو %1 

)االإلكرتونات(،  بيتا  ج�سيمات  من 

ا�ستخدام  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت���در 

م�سطلح »اأ�سعة« فى عبارة )االأ�سعة الكونية( هو ا�ستخدام �سائع ولكنه غر علمى اأو �سحيح، 

حيث اإن االأ�سعة الكونية ما هى اإال عبارة عن ج�سيمات مادية ت�سل ب�سكل منفرد ولي�ض على 

�سكل اأ�سعة اأو حزم من االإ�سعاعات. 

طاقة  من  ينتجه  اأن  لالإن�سان  ميكن  ما  كل  تتعدى  االأ�سعة  هذه  من  املنبعثة  الطاقة  اإن 

با�ستخدام كافة الو�سائل، وهذه االأ�سعة تتفاعل مع الغالف اجلوى لتنتج اإ�سعاًعا ثانوًيا ينزل 

والنيوترونات،  واالإلكرتونات  األفا  وج�سيمات  والربوتونات  ال�سينية  االأ�سعة  ومعه  املطر  مع 

حتى اأننا جند اأن اجلرعة التى تتعر�ض لها الطائرات بفعل االأ�سعة الكونية عالية، وبالتاىل 

فاإن اأطقم الطائرات يتعر�سون جلرعات من االأ�سعة تفوق متو�سط التعر�ض الأى فئة اأخرى 

من الب�سر والعاملني، مبا فى ذلك العاملني فى املفاعالت النووية، ولكن على اأر�ض الواقع 

فاجلزء املوؤين من هذه االأ�سعة ال�سم�سية ال يذكر باملقارنة مبا هو موجود على �سطح االأر�ض، 

االأ�سعة، فعلى  اإنتاج م�سادر جديدة لهذه  الب�سر فى  اإ�سهامات  الوقت احلا�سر زادت  ففى 

�سبيل املثال هناك قطاع عري�ض من �سناعة حفظ وتعقيم الغذاء يتم با�ستخدام االأ�سعة، 

وهناك العديد من و�سائل ت�سخي�ض االأمرا�ض ت�ستخدم االأ�سعة، بل اإن الكثر من احلاالت 

العالجية لبع�ض االأمرا�ض تتم باالأ�سعة النووية، وت�سل عمليات الغزو حلياتنا باالأ�سعة اإىل 

التدخني، حيث ي�سهم املدخنون فى توفر م�سدر لالأ�سعة يوؤثر على البيئة املحيطة اأكرث مما 

يوؤثر على املدخن ذاته.. 
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اجلرعات  هذه  معظم  اإن 

من  االإن�����س��ان  يتلقاها  ال��ت��ى 

وجود عن�سر الراديوم والذى 

اإن  ال����رادون.  غ��از  عنه  ينتج 

الرادون غاز يتولد اأثناء حتلل 

وبالتاىل  ال���رادي���وم،  �سخور 

ف���ه���و م����وج����ود اأي���ن���م���ا وج���د 

الراديوم والذى حتتويه الرتبة 

اأنحاء االأر�ض، وميكن  فى كل 

االإ�سعاعية،  فى اخللفية  الغالب  العن�سر  منفرد ميثل  وهو  املغلقة،  االأماكن  فى  اأن يرتاكم 

وبالتاىل فهو يختلف من مكان الآخر. اإن غاز الرادون يعترب ثانى اأكرب اأ�سباب انت�سار مر�ض 

�سرطان الرئة فى اأمريكا.. ولي�ض هذا فقط، فاالأ�سعة تاأتى اأي�سًا من احلوائط واالأر�سيات 

عندما نكون داخل منازلنا اأو من ال�سخور والرتبة عندما نكون خارجها والتى تر�سل لنا اأ�سعة 

جاما فى كل االأوقات، اإن اأكرث املواد امل�سعة �سيوعًا هي: البوتا�سيوم، اليورانيوم، والثوريوم 

وحل�سن احلظ اأن كاًل من هذه امل�سادر تقل�ض ن�ساطها االإ�سعاعى منذ ن�ساأة الكون وحتى 

االآن فاأ�سبحت اأقل اإ�سعاعًا عما كانت عليه منذ اآالف ال�سنني.. 

تلك كانت امل�سادر الطبيعية لالأ�سعة واالإ�سعاعات، ولكن اإىل 

جانب هذا القدر الكبر من االأ�سعة تاأتى امل�سادر االأخرى التى 

�سنعها االإن�سان بنف�سه، والتى تت�سابه فى اأثرها على املواد 

مع االأ�سعة التى تاأتى من م�سادر طبيعية، فاالإن�سان ابتكر 

تلك االأجهزة وامل�سادر التى ت�ستخدم لالأغرا�ض الطبية مثل: 

الت�سخي�ض باالأ�سعة ال�سينية، الطب النووي، العالج االإ�سعاعي، 
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اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

اأخرى  م�سادر 

تعترب  وال����ت����ى 

امل�سادر  اأك����رث 

املعروفة لالأ�سعة 

م����������ن �����س����ن����ع 

االإن�سان والتى ال يتعر�ض لها عامة النا�ض، فهذه االأنواع من االإ�سعاعات ال توجد فى البيئة 

بكثافة عالية ولكنها تتواجد بن�سب خمتلفة، ويتعر�ض لها اجلميع من خالل بع�ض املنتجات 

امل�سححة  والعد�سات  والفحم  البنزين  من  الناجت  والوقود  البناء  مواد  مثل  اال�ستهالكية، 

واأجهزة  املطارات  فى  االأ�سعة  واأنظمة  التليفزيونية  ال�سا�سات  ذات  وال�ساعات  لالإب�سار 

االإنذار �سد احلرائق واالأدخنة ومواد ر�سف واإن�ساء الطرق واأنابيب االإلكرتونات واأجهزة بدء 

امل�سابيح الفلوري�سنت، ف�ساًل عما �سبق ذكره عما يتعر�ض له اأطقم الطائرات الذين هم 

اأكرث الب�سر تعر�سًا لالأ�سعة، والقائمون بعمليات الت�سوير وامل�سح ال�سناعى وعمال مناجم 

اليورانيوم، وزمالوؤهم من العاملني فى املفاعالت النووية والعمال العاملني فى م�سانع اإنتاج 

الوقود النووى، واأي�سًا العاملون فى املعامل البحثية احلكومية واجلامعية واخلا�سة. 

الطبيعية على  امل�صادر  تلك  من  �صنوياً  الإن�صان  لها  يتعر�ض  التى  وُتقدر اجلرعات   

النحو التاىل: 

• مللى رمي / عام.  البيئة الكونية ) وتاأتى من الغالف اجلوى ( = 30	

• مللى رمي / عام.  الطعام ) وتاأتى من االأنواع املختلفة للطعام ( = 40	

• مللى رمي /  البيئة اجليولوجية ) اأول اأك�سيد اليورانيوم ويوجد فى ال�سخور (= 200	

عام .

• مللى رمي / عام.  التدخني = 1300	
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• مللى رمي / مرة . االأ�سعة الطبية = 1500	

مللى رمي / �ساعة طران.  • ركوب الطائرات بارتفاع 30.000 قدم = 1	

• مللى رمي / عام . االأدوية الطبية = 53	

•تركيب دعامة من البور �سلني لالأ�سنان، اأو تركيب اأ�سنان بديلة من البور �سلني . 	

• مللى رمي / عام .النوم بجوار اإن�سان اآخر  مواد البناء = 3.6 مللى رمي /عام = 0.1	

ملدة 8 �ساعات / ليلة )لوجود عن�سر البوتا�سيوم امل�سع داخل اجل�سم الب�سرى ( = 2 

مللى رمي / عام .

• مللى رمي / عام . االأر�ض ) وتاأتى من تلف بع�ض العنا�سر االأر�سية ( = 30	

اإن اجلهات العلمية فى الواليات املتحدة االأمريكية ت�سع حدًا اأق�سى ملعدل اجلرعة التى 

ال يجب اأن يتجاوزها الفرد من االأ�سعة فى حياته الطبيعية عن 360 مللى رمي فى العام. 
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الفصل الثالث 
حقائق علمية حول طبيعة األشعة

املوجات  اأو  ب��وا���س��ط��ة اجل�����س��ي��م��ات  اآخ���ر  اإىل  م��ك��ان  م��ن  ال��ط��اق��ة  ن��ق��ل  االأ���س��ع��ة ه��ى 

الكهرومغناطي�سية، اأى هى اأى عملية تنتقل خاللها الطاقة ال�سادرة من ج�سم ما فى و�سط 

اأو فى الفراغ حتى يتم امت�سا�سها فى النهاية بوا�سطة ج�سم اآخر، كذلك ُيعرف االإ�سعاع باأنه 

 ،)Waves( اأو موجات )Particles( ما ينتج عن عملية انطالق طاقة على �سكل ج�سيمات

وتقدر ن�سبة ما يتعر�ض له االإن�سان فى حياته من االأ�سعة التى م�سدرها االإ�سعاعات الطبيعية 

قام  التى  ال�سناعى  امل�سدر  ذات  االإ�سعاعات  من   %20 حواىل  يتلقى  بينما   ،  %80 حواىل 

االإن�سان ب�سناعتها ) امل�سادر ال�سناعية(. 

اخلال�سة وبب�ساطة، االأ�سعة هى انتقال الطاقة من مكان اإىل اآخر بوا�سطة اجل�سيمات اأو 

املوجات الكهرومغناطي�سية، حتى يتم امت�سا�سها فى ج�سم اآخر. 

ولكى ن�ستطيع اأن نعى هذا التعريف، تعال ننظر اإىل عائلة الطيف الكهرومغناطي�سى – 

كمثال - والتى يو�سح ال�سكل التاىل كافة اأنواع اإ�سعاعاتها وم�سمياتها واأطوالها املوجية: 

االأ�سعة  اإىل  باالإ�سافة  يتكون  الكهرومغناطي�سى  الطيف  اأن  يو�سح  ال�سكل  هذا  •اإن  	
ال�سينية من اأنواع اأخرى من االأ�سعة مثل: الراديو، فوق البنف�سجية، حتت احلمراء، 

ج��ام��ا، ال�����س��وء، امل��وج��ات ال��رادي��وي��ة. وغ��ره��ا )وي��اأت��ى ه��ذا التنوع ف��ى الطيف 

اإ�سعاعات  الكهرومغناطي�سى ب�سبب االختالف فى الطاقة التى يحملها كل نوع من 

الطيف الكهرومغناطي�سى وطوله املوجى وتردده، وبح�سب املدى الطاقى الذى تقع 

�سمنه االأ�سعة الكهرومغناطي�سية يتحدد نوعها ووظيفتها وا�ستخداماتها. 

اأو  • كما يوجد اأنواع اأخرى من االأ�سعة وهى االأ�سعة اجل�سيمية – اإن �سح التعبر – 	

ج�سيمات األفا وبيتا والتى �سناأتى على تف�سيل طبيعتها فيما بعد.
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•كما �سبق تو�سيحه، توجد االإ�سعاعات فى كل جزء من حياتنا. واالإ�سعاعات قد حتدث  	
بطريقة طبيعية فى االأر�ض، وميكن اأن ت�سل اإلينا من االإ�سعاعات القادمة من الف�ساء 

املحيط بنا. وكذلك ميكن اأن حتدث االإ�سعاعات طبيعيًا فى املاء الذى ن�سربه اأو فى 

الرتبة )عن�سر الرادون والنظائر االأخرى امل�سعة املوجودة فى االأر�ض( اأو فى مواد 

البناء، وقد حتدث االإ�سعاعات نتيجة �سناعتها بوا�سطة االإن�سان مثل وحدات توليد 

االأ�سعة ال�سينية، اأو م�سادر اأخرى مثيلة مما تتعدد ا�ستخداماته فى احلياة. 
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الطبيعة املادية لألشعة – الطبيعة املادية :
- لكى يت�سنى لنا فهم طبيعة االإ�سعاع بنوعيه املوجى واجل�سيمى ينبغى لنا اأواًل اأن نفهم 

الرتكيب املادى وطبيعة املادة التى هى اأ�سا�ض كل املوجودات حولنا، وفيما يلى نوجز طبيعة 

الرتكيب املادى لنتمكن من فهم الطبيعة االإ�سعاعية: 

-  الذرة هى لبنة البناء لكل املوجودات )املواد( وهى البناء االأ�سا�سى لكل االأ�سياء فكل �سىء 

م�سنوع من الذرة، كل �سىء خلقه اهلل - تعاىل- اأ�سله الذرة.. كل خملوق يتكون من الذرة. 

ُكْم َعامِلِ اْلَغْيِب ال َيْعُزُب  ِتَيَنّ
ْ
اَعُة ُقْل َبَلى َوَرِبّى َلَتاأ ِتيَنا ال�َسّ

ْ
-  قال تعاىل: {َوَقاَل اَلِّذيَن َكَفُروا ال َتاأ

ِبنٍي}  ْكرَبُ اإِال فى ِكَتاٍب ُمّ
َ
َغُر ِمن ذِلَك َوال اأ �سْ

َ
ْر�ِض َوال اأ

َ
َماَواِت َوال فى االأ ٍة فِلى ال�َسّ َعْنُه ِمْثَقاُل َذَرّ

ٍن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمن ُقْراآٍن َوال َتْعَمُلوَن ِمْن 
ْ
..)�سباإ: االآية 3( وقال جل �ساأنه:{َوَما َتُكوُن فى �َساأ

ْر�ِض َوال 
َ
ٍة فى االأ ْثَقاِل َذَرّ ِبَّك ِمن ِمّ وَن ِفيِه، َوَما َيْعُزُب َعن َرّ ا عليكم �ُسُهوًدا اإِْذ ُتِفي�سُ َعَمٍل اإِال ُكَنّ

ِبنٍي} )يون�ض: االآية 61(.  ْكرَبَ اإِال فى ِكَتاٍب ُمّ
َ
َغَر ِمن ذِلَك َوال اأ �سْ

َ
َماِء َوال اأ فى ال�َسّ

-   تتكون ذرة العن�سر )حيث تتكون املواد حولنا من جمموعة من العنا�سر الكيميائية( 

ونيوترونات  )الكهربائية(  ال�سحنة  موجبة  بروتونات  على  حتتوى  مركزية  نواة  من 

متعادلة ويدور حول هذه النواة عدد من االإلكرتونات �سالبة ال�سحنة )الكهربائية(. 

( بينما  • 	Atomic Number( ويطلق على عدد الربوتونات فى النواة ا�سم العدد الذرى

 Atomic( يطلق على جمموع عدد الربوتونات + جمموع النيوترونات ا�سم الوزن الذرى

. )Weight

•فى معظم اأنوية العنا�سر الكيميائية يكون عدد الربوتونات داخل النواة م�ساويًا لعدد  	
النيوترونات، وفى بع�ض اأنوية بع�ض العنا�سر يكون عدد النيوترونات اأكرب من عدد 

 .)Isotope( الربوتونات وت�سمى هذه العنا�سر بالنظائر

يكون  ما  وع��ادة  الزمن  ال��ذرى مبرور  تركيبها  يتغر  ال  ثابت  بع�سها  النظائر  •وهذه  	
لها عدد ذرى منخف�ض، وبع�ض هذه النظائر غر م�ستقر، وغالبًا ما تكون اأعدادها 
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بالنظائر  وت�سمى  عالية  الذرية 

امل�سعة وهذه النظائر �سوف تلفظ 

اأ�سعة  اأو  ن��ووي��ة  دق��ائ��ق  اأنويتها 

)االإ�سعاع(  كهرومغناطي�سية 

حمملة بالطاقة. 

العنا�سر  تلك  هى  امل�سعة  العنا�سر 

التى تكون حالة الذرة بها غر م�ستقرة 

انبعاث  اال���س��ت��ق��رار  ع���دم  م��ن  وي��ن��ت��ج 

االأ�سعة من اجل�سيمات االأ�سعة املوؤينة. 

من  لديها  االإ���س��ع��اع��ات  بع�ض  اإن 

فى  اجلزيئات،  لتاأين  يكفى  ما  الطاقة 

�سحنة  يعطيها  الذى  الذرة  غالف  من  االإلكرتون  انطالق  العملية  هذه  ت�سمل  ب�سيطة،  لغة 

ي�سمى  ما  حدوث  عند  يتولد   ) املوؤينة  الطاقة  )ذات  االإ�سعاعات  من  النوع  وهذا  موجبة، 

بالتحلل االإ�سعاعى للمواد )النظائر امل�سعة ( اأو يتولد داخل اأجهزة توليد االأ�سعة )كما هو 

احلال فى جهاز توليد اأ�سعة اأك�ض(.

اأو  )ج�سيمات  املوؤينة  االإ�سعاعات 

فوتونات( حتمل طاقة عالية، لذلك اإذا 

تعر�ض اأى ج�سم لهذه االإ�سعاعات تتاأين 

مركباته  بع�ض  تتفكك  َثمَّ  ومن  ذرات��ه، 

تكون  والتاأين  التفكك  و�سدة  الكيميائية 

بح�سب قيمة الطاقة املنتقلة اإىل اجل�سم، 

فكلما زادت كثافة االإ�سعاع وكميته زادت 

اإمكانية التاأين والتفكك، واإذا كان هذا 
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اجل�سم مركًبا حيوًيا فاإنه قد يتعر�ض للتلف )تتلف خالياه(، وقد يكون هذا التلف ج�سيًما 

اإذا تعر�ست االأج�سام الإ�سعاع كثيف وملدة طويلة، اأما اإذا كان االإ�سعاع حمدودًا ) وهذا ما 

نتعر�ض له جميعًا �سواء من االأ�سعة فوق البنف�سجية اأو غرها من االإ�سعاعات ال�سادرة من 

ال�سم�ض والتى ت�سل اإىل االأر�ض( فاإن اجل�سم يخ�سر بع�ض خالياه وال �سرر فى ذلك..

وقد ينتج عن تعر�ض اخلاليا احلية لالإ�سعاع تغر اأ�سا�سى فى تركيبها يوؤدى اإىل انق�سام 

�سريع للخاليا ب�سورة غر طبيعية وهذا ما ي�سمى باالأورام اخلبيثة )ال�سرطانية( والتى توؤدى 

اإىل تلف الع�سو كاماًل، لذا ينبغى على االإن�سان اأخذ اأق�سى درجات احلذر لدى ا�ستخدام 

املواد امل�سعة. 
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تضم عائلة األشعة املؤينة اإلشعاعات التالية: 
:α أواًل- جسيمات ألفا
نواة ذرة الهليوم )2 

نيوترون(   2  + بروتون 

ج�����س��ي��م��ات ذات  وه���ى 

لها  م���وج���ب���ة،  ���س��ح��ن��ة 

�سعيفة  اخ�����رتاق  ق���وة 

�سعيفة  ق��درة  وبالتاىل 

لثقلها  ال���ن���ف���اذ  ع��ل��ى 

�سرعتها،  وان��خ��ف��ا���ض 

بقطعة  اإيقافها  وميكن 

من الورق املقوى ولكنها متتاز بقدرة كبرة على تاأيني املواد التى تتخللها، وتتكون ج�سيمات 

اأربع من ذرات الهيدروجني مكونني  األفا بكميات هائلة فى ال�سم�ض والنجوم، حيث تندمج 

نواة ذرة الهيليوم-4، وخالل ذلك التفاعل يتحول اثنان من الربوتونات لي�سبحا نيوترونني 

ويتولد ج�سيم األفا. هذا التفاعل الذى يتم فى ال�سم�ض مبعدل بالغ العظمة هو الذى يعطى 

ال�س�م�ض تلك الطاقة الهائلة التى ت�سمح ال�ستمرار احلياة على االأر�ض. فبدون تولد الهيليوم 

من الهيدروجني فى ال�سم�ض ما وُجدت تلك الطاقة الهائلة التى جتعلنا على قيد احلياة. 

اإن اأ�سعة األفا اأو ج�سيمات األفا عرفت اأول ما عرفت عن طريق اكت�ساف ظاهرة الن�ساط 

وال�سماريوم،  والبولونيوم  اليورانيوم  مثل  الثقيلة  للعنا�سر  االإ�سعاعي(  االإ�سعاعي)التحلل 

فهذه اجل�سيمات تنتج عن التحلل االإ�سعاعى لبع�ض النظائر الطبيعية امل�سعة والتى تزيد عن 

اأهمها:  االأر�سية ومن  الق�سرة  تتواجد فى �سخور  التى  الطبيعية  العنا�سر  40 عن�سًرا من 

البوتا�سيوم 40 والروبيدوم 87، و�سل�سلتا العنا�سر امل�سعة املتولدة من حتلل اليورانيوم 238 
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والثوريوم 232. ومن املعروف علميًا اأن اأعمار الن�سف للعنا�سر امل�سعة االأ�سا�سية فى �سخور 

الق�سرة االأر�سية طويلة جدًا، لهذا بقيت فى االأر�ض اإىل االآن منذ خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل، 

فعمر الن�سف ) للبوتا�سيوم 40 ( يزيد على األف مليون �سنة، وعمر الن�سف ) للروبيدوم 

من  خمتلفة  اأنواعًا  تبعث  امل�سعة  النظائر  وهذه  �سنة،  مليون  األف  اأربعني  على  يزيد   )87

االإ�سعاع الذرى كج�سيمات بيتا واأ�سعة جاما، ولي�ض ج�سيمات األفا فقط. اإن م�ستوى الن�ساط 

يوجد  ال  االأماكن، حيث  فى معظم  متقارب جدًا  االأر�سية  الق�سرة  فى  الطبيعى  االإ�سعاعى 

فيها  يزداد  االأر�ض  على  اأماكن  اأن هناك  اإال  ب�سفة عامة.  الآخر  مكان  يذكر من  اختالف 

االإ�سعاع الطبيعى ب�سكل كبر نتيجة وجود تركيزات عالية من العنا�سر امل�سعة طبيعيًا فى 

�سخور الق�سرة االأر�سية. 

االأ�سعة  هذه  كانت  هنا  ومن  م�سارها،  طول  على  كبرًا  تاأيينًا  حُت��دث  األفا  وج�سيمات 

�سديدة ال�سرر باخلاليا احلية التى تالم�سها. حيث ميكن لهذه اجل�سيمات اإذا ُوجدت داخل 

اإىل حتويلها  يوؤدى فى نهاية املطاف  اأن  اأن تقتل اخللية وحتدث بها تخريبًا ميكن  اجل�سم 

اأن  تتوقف مبجرد  اأن  لهذه اجل�سيمات  �سبق ذكره- ميكن  لكن -كما  �سرطانية،  خلية  اإىل 

تعرت�سها قطعة من الورق، وال يتجاوز اأق�سى م�سار له فى الهواء ب�سعة �سنتمرتات، فخطرها 

اخلارجى �سطحى لذا يتوجب احلذر عند العمل مع مواد م�سعة م�سدرة لهذه اجل�سيمات 

لئال حتدث اأى تلوث.. اأما اإذا دخلت عن طريق الفم فاخلطر منها كبر جدًا وخا�سة اإذا 

كان ن�سف عمر املواد امل�سعة طوياًل.. لذا يجب االبتعاد ما اأمكن عن ا�ستخدام هذه املواد 

وارتداء االألب�سة الواقية املنا�سبة اأثناء العمل؛ الأنها ميكن اأن ت�سبب ال�سرر البالغ لالإن�سان 

اإذا دخلت اإىل اجل�سم ب�سكل مبا�سر مثلما يحدث عند ابتالع مادة م�سعة اأو ا�ستن�ساق غاز 

م�سع ينتج عنه ج�سيمات األفا. 

الفصل الثالث - حقائق علمية حول طبيعة األشعة



30

:β ثانيًا- جسيمات بيتا
ع�����ب�����ارة عن  ه�����ى 

ج�سيمات خفيفة �سالبة 

باأنها  تتميز  ال�سحنة، 

اأكرث نفاذًا فى االأج�سام 

من ج�سيمات األفا. وهى 

اإلكرتونات  ال��واق��ع  ف��ى 

فائقة  ���س��رع��ات  ذات 

لها قدرة  اأن  ج��دًا، كما 

ع��ل��ى ت���اأي���ني ال���غ���ازات 

ولكن بدرجة اأقل من ج�سيمات األفا، وهى اأكرث نفوذية من ج�سيمات األفا ولكن اأق�سى جمال 

لها فى الهواء ال يزيد على مرتين. 

 ت�سدر ج�سيمات بيتا عن التحلل االإ�سعاعى لبع�ض النظائر امل�سعة املتواجدة طبيعًيا فى 

– تقريبًا - فى كل  40، وتلك النظائر متواجدة  البيئة، مثل الر�سا�ض امل�سع والبوتا�سيوم 

مكان ولكن بكميات متفاوتة. 

ا�ستخدام  حاالت  فى  فاإنه  النفاذ،  على  وقدرتها  العالية  بيتا  ج�سيمات  ل�سرعة  ونظًرا 

م�سادر م�سعة تطلق هذا النوع من االأ�سعة لدواعى طبية اأو �سناعية، فاإنه يجب اأخذ التدابر 

اإن خطرها  الأقل مدة ممكنة، حيث  الوقوف بجانبها  اأو  لها  التعر�ض  لتقليل فرتة  الالزمة 

اأن تخرتق اجللد وت�سل اإىل داخل اجل�سم الب�سري، كما ينبغى  داخلى وخارجى، وميكنها 

ا�ستخدام االأدوات الوقائية ملنع و�سولها اإىل ج�سم امل�ستخدم اأو املتعامل معها، حيث ميكن 

وهو موجود فى كل مكان ولكن بكميات متفاوتة. لذلك يجب االبتعاد ما اأمكن عن ا�ستخدام 

اأو الوقوف بجانبها الأقل مدة  هذه املواد واالبتعاد عن مكان وجودها وتقليل فرتة التعر�ض 
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داخل  اإىل  وت�سل  اجللد  تخرتق  اأن  وميكنها  وخارجى،  داخلى  خطرها  اإن  حيث  ممكنة، 

اجل�سم الب�سري. لكن ميكن �سدها ب�سريحة رقيقة من البال�ستيك ) اأف�سل الدروع الوقائية 

هى ما ينتج من املواد الع�سوية قليلة الكثافة( كذلك ميكن الوقاية منها بالو�سائل الطبية 

وامل�ستح�سرات وم�سادات االأ�سعة. 

 :γ ثالثًا- أشعة جاما
اأمواج  عن  عبارة  هى 

ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة ) ال 

تتاأثر باملجالني الكهربائى 

وت�سر  وامل��غ��ن��اط��ي�����س��ى 

طاقتها   ) ال�سوء  ب�سرعة 

عالية جدًا مما يجعل لها 

اأك���رب بكثر  ن��ف��اذ  ق���درة 

م��ن ق����درة ن��ف��اذ ك��ل من 

وج�سيمات  األفا  ج�سيمات 

بيتا، ولذلك فهى ت�سكل خطًرا على الكائنات احلية، اإذ ي�ستطيع اإ�سعاع جاما اخرتاق جدار 

من اخلر�سانة �سمكه 10 �سم. 

الهواء  فى  م�سارها  احلية،  واالأن�سجة  امل��ادة  اخ��رتاق  على  كبرة  قدرة  لها  اأ�سعة  وهى 

طويل، وميكن اعرتا�سها بكتلة ر�سا�ض تبلغ �سماكتها 22 �سم، ونظرًا لكون اأ�سعة جاما غر 

م�سحونة كهربائيًا فاإنها توؤين املادة ب�سكل غر مبا�سر عن طريق طرد اإلكرتونات من املادة 

املادة �سعيف مقارنة  تاأيني  اأ�سعة جاما على  الكهرو�سوئي( فقدرة  )الفعل  امت�ستها  التى 

بج�سيمات بيتا، وهذه االأ�سعة يكمن خطرها فى اإمكانية اخرتاقها داخل اجل�سم ولكن ميكن 

اأو عن طريق  وقفها بوا�سطة جدار كثيف ) مواد عالية الكثافة مثل: الر�سا�ض، الذهب ( 
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كميات كبرة من املواد العادية ) املواد قليلة الكثافة: مثل الطعام، الورق، املاء( كذلك ميكن 

-اأي�سًا- وقفها بالو�سائل الطبية وال�سناعية والعنا�سر امل�سادة لالأ�سعة. 

:  X ray رابعًا- األشعة السينية
هى نوع من االأ�سعة الكهرومغناطي�سية 

�سناعيًا  عليها  نتح�سل  اأن  ميكن  التى 

يحتوى  �سينية  اأ�سعة  اأنبوب  طريق  عن 

على م�سدر لالإلكرتونات وهدف.. ميكن 

التحكم فى كثافة حزمة االأ�سعة ال�سينية 

وفى طاقة الفوتونات عن طريق التحكم 

)الكمون(  والغلق  االإل��ك��رتون��ى  بالتيار 

امل��ط��ب��ق، وه����ذه االأ���س��ع��ة ت�����س��در عند 

ا�سطدام االإلكرتونات امل�سّرعة بالهدف 

اأن  وميكن  ال�سينية  االأ�سعة  اأنبوب  داخل 

تكون ذات طاقة منخف�سة اأو متو�سطة اأو عالية. لقد مت ا�ستخدام هذه االأ�سعة ب�سكل اأ�سا�سى 

من  وكثر  االإ�سعاعية(  ..املعاجلة  االإ�سعاعى  )الت�سوير  والعالجى  الت�سخي�سى  الطب  فى 

املجاالت فى الع�سر احلديث، وميكن اأن يكون لها اأثر �سيىء عند تعر�ض املري�ض جلرعات 

عالية، هذه االأ�سعة ت�سبه اأ�سعة جاما، وحتتاج اإىل دروع وحذر عند ا�ستخدام اجلهاز فقط، 

اإذا كان اجلهاز مما يتم توليد االأ�سعة فيه عن طريق الكهرباء، اإذ اإنه عند عدم ف�سل اجلهاز 

اأ�سعة.. وب�سفة عامة كتعليمات  لعدم وجود  اأى �سرر  الكهربائى ال يكون هناك  التيار  عن 

الوقاية  بتعليمات  يلتزموا  واأن  اأن يقف م�سغلو االأجهزة خلف حاجز ر�سا�سى  وقائية يجب 

التى ت�سدرها اجلهات ال�سحية. 
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 األشعة غير املؤينة: 
الوقايةاالآثارامل�سدرنوع االإ�سعاع

االأ�سعة فوق 

البنف�سجية 

 UV

اأ�سعة ال�سم�ض – القو�ض الكهربائى – 

اللحام – امل�سابيح املبيدة للجراثيم 

ال�سوء االأ�سود امل�ستخدم فى الطباعة 

الزرقاء- موؤ�س�سات تنظيف وغ�سل 

املالب�ض – م�سابيح االأ�سعة فوق 

البنف�سجية .

التهاب امللتحمة 

– ت�سلب عد�سة 
العني -حروق 

�سم�ض موؤملة- 

�سرطان اجللد. 

ارتداء النظارات ال�سم�سية 

ذات النوعية اجليدة - 

ا�ستخدام زيوت للوقاية من 

ال�سم�ض- ارتداء ملالب�ض 

التى تغطى اجل�سم .

االأ�سعة املرئية 

والليزر 

ت�ستخدم فى �سناعة البناء كخطوط 

توجيه – الطب اجلراحى ..االت�ساالت 

وكتابة امل�ستندات - اأعمال �سناعية 

خمتلفة – اأعمال التنقيب. 

خطرة على 

العني ب�سبب 

تركيز ال�سوء 

على ال�سبكية .

االبتعاد عن م�سار 

حزمة الليزر، وعدم 

النظر اإليها وارتداء 

النظارات الواقية .

االأ�سعة حتت 

 IR احلمراء

تنطلق من جميع االأجزاء امل�سخنة 

..يتعر�ض لها عمال اللحام و�سناعة 

الفوالذ وعمال �سناعة الزجاج.. 

عمليات جتفيف و�سى الطالء – عمليات 

ال�سقل والتلميع. 

ميكن اأن توؤذى 

بع�ض اأجزاء العني- 

وت�سبب للعمال 

ما يعرف بال�ساد 

احلرارى للعني .

ارتداء النظارات 

الواقية اأو ال�سم�سية 

اجليدة واالبتعاد عن 

امل�سدر ما اأمكن .

موجات 

امليكروويف 

ت�ستخدم فى االأغرا�ض الع�سكرية 

واالت�ساالت واأجهزة الرادار ..اأفران 

الطهى وعمليات التجفيف والعالج 

الطبى باالإنفاذ احلرارى. 

تعترب العينان 

واخل�سيتان 

اأكرث املناطق 

تاأثرًا، قد تنطلق 

من مولداتها 

بع�ض االأ�سعة 

ال�سينية. 

التقليل قدر االإمكان 

من ا�ستخدام هذه 

االأجهزة- االبتعاد 

عن م�سادرها قدر 

االإمكان. 

املوجات 

الال�سلكية 

 RF

ت�ستخدم فى معدات الت�سخني العاملة 

باملوجات الال�سلكية فى تق�سية املعادن 

وحلامها. ..وت�ستخدم فى اأعمال 

النجارة والت�سفيح والتغرية .

ت�سغيل املعدات 

ب�سكل خاطئ 

ميكن اأن 

ي�سبب �سدمات 

كهربائية 

وحروًقا. 

جتنب اال�ستخدام 

لفرتات طويلة.
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وكما اأن هناك اأ�سعة موؤينة حتمل طاقتها القدرة على تاأيني اخلاليا احلية وتغير طبيعتها، 

فاإن هناك اأنواًعا من االأ�سعة غر املوؤينة، وهى اأ�سعة تتميز باأن لها طاقة �سغرة ولي�ض لها 

مقدرة على اإحداث تاأيني فى اجل�سم احلي، ومن هنا جاءت ت�سميتها » باالأ�سعة غر املوؤينة«، 

 طاقة ذاتية لتاأيني النواة 
)1(

وهذه االأ�سعة ت�سم كل اأنواع االإ�سعاعات التى ال حتمل فوتوناتها

اأو الذرة. وهى ت�سم تلك االإ�سعاعات الكهرومغناطي�سية التى لديها طاقة اأقل من ev 1 )مثل 

موجات الراديو وموجات الرادار، امليكروويف، االأ�سعة حتت احلمراء، الليزر، ال�سوء املرئى 

العادي(. 

لتعر�ض ج�سم  نتيجة  االإن�سان، يظهر  تاأثر �سار على  لها  املوؤينة(  االأ�سعة )غر   وهذه 

االإن�سان للموجات الكهرومغناطي�سية مما ي�سبب بع�ض التغرات الف�سيولوجية فيه )التاأثر 

على عمل الوظائف احليوية باجل�سم (، ولي�ض بال�سرورة اأن تكون هذه التغرات �سارة.. ففى 

بع�ض االأحيان تنتج تاأثرات غر �سارة اأو مفيدة لالإن�سان، مثلما يحدث عند ا�ستخدامها فى 

نواٍح عالجية عديدة ) العالج النووي(. 

وب�سكل عام فاإن التاأثرات البيولوجية لالأ�سعة غر املوؤينة، تختلف ح�سب الرتدد و�سدة 

املجال ونوع امل�سدر املوؤثر، فهى حتدث نتيجة الت�سخني فى االأن�سجة، اأو نتيجة تولد تيارات 

اأو نتيجة لتفاعلها الكيميائى باجل�سم، فتظهر تلك االأعرا�ض على العني  كهربية باجل�سم، 

فت�سبب عتامة العني، اأو على اجللد فتغر لونه، اأو على اجلهاز الع�سبى لالإن�سان مما ينعك�ض 

على ت�سرف ال�سخ�ض و�سلوكه، اإ�سافة اإىل التاأثرات البيولوجية االأخرى غر املوؤكدة. 

و فيما يلى �سرد موجز الأنواع االأ�سعة غر املوؤينة واآثار التعر�ض لها، وكيفية الوقاية منها؛ 

ال�سينية  باالأ�سعة  الك�سف  اأجهزة  فى  ت�ستخدم  ال  املوؤينة  غر  االأ�سعة  اأن  من  الرغم  وعلى 

)مو�سوع الكتاب(، اإال اأنه قد يكون من املفيد جدًا اأن يكون لدى القارئ واملتعامل مع اأجهزة 

الوقاية  وكيفية  لها  التعر�ض  واآثار  االأ�سعة  اأنواع  بني  التمييز  القدرة على  باالأ�سعة،  الك�سف 

منها اأثناء التعامل مع م�سادرها. 

1- الفوتون هو اجل�سيم االأوىل امل�سئول عن الظواهر الكهرومغناطي�سية والوحدة االأ�سا�سية لل�سوء وجميع اأ�سكال االإ�سعاع الكهرومغناطي�سى 

االأخرى. يحمل الفوتون موجات كل اأ�سكال االإ�سعاع الكهرومغناطي�سى، كما اأنه ناقل للقوة الكهرومغناط�سية، ويخت�ض بكونه معدوم كتلة 

ال�سكون، ومعدوم ال�سحنة الكهربية، باالإ�سافة لكونه ينتقل فى الفراغ ب�سرعة ال�سوء.
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الفصل الرابع
االستخدامات املتعددة لألشعة السينية فى احلياة

بنى  انتفاع  وفى  العلم  �سرح  ت�سييد  فى  ملحوظ  اأثر  املوؤين  االإ�سعاع  الكت�ساف  كان  لقد 

الب�سر به فى جماالت متعددة ومتباينة حتى اأ�سبحنا ال نتخيل حياتنا فى االألفية الثالثة بدون 

تلك اال�ستخدامات واالأدوات التى تعمل بوا�سطة االأ�سعة، بل واأ�سبح من املتعذر اال�ستغناء عن 

تلك اال�ستخدامات املفيدة. 

ففى الطب توجد تطبيقات عديدة لالإ�سعاع 

املوؤين، فت�ستخدم االأ�سعة فى ت�سخي�ض االأمرا�ض 

ال�سينية،  باالأ�سعة  بالت�سخي�ض  ي�سمى  ما  وهو 

اال�ستخدامات  من  الكثر  هناك  اأن  اأي�سًا  جند 

العالجية لالأ�سعة ال�سينية وهو ما ي�سمى بالعالج 

االإ�سعاعي. 

قد  الطب  فى  املوؤينة  االأ�سعة  ا�ستخدام  اإن 

اجل�سم  واأع�ساء  للعظام  ال�سينية  باالأ�سعة  �سور  عمل  من  بدءًا  وا�سًعا  نطاًقا  لي�سمل  امتد 

الداخلية ملعرفة وحتديد العظام املك�سورة ونوع ك�سر العظام واأبعاده ف�ساًل عن الك�سف عن 
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اأمرا�ض الرئة وااللتهابات الرئوية داخل ج�سم املري�ض، اإىل قيام اأطباء االأ�سنان بالت�سوير 

االأج�سام  مواقع  حتديد  اإىل  املح�سوة،  واالأ�سنان  الفراغات  عن  للك�سف  ال�سينية  باالأ�سعة 

ال�سلبة مثل ال�سظايا اأو الر�سا�ض فى اجل�سم اإىل اال�ستخدام الروتينى خالل عمليات فتح 

االأوعية الدموية وخالل عمليات الق�سطرة لالأوعية الدموية فى القلب لتفادى عمليات القلب 

املفتوح ف�ساًل عن ا�ستخدام هذه االأ�سعة املوؤينة على نطاق وا�سع فى عالج ال�سرطان، فهى 

ت�ستطيع اأن تقتل اخلاليا ال�سرطانية اأي�سر من قتلها اخلاليا العادية. وميكن تعري�ض الورم 

ال�سينية  االأ�سعة  ال�سينية. وفى حاالت كثرة تدمر  االأ�سعة  ال�سرطانى جلرعة حمدودة من 

الورم، ولكنها تتلف االأن�سجة ال�سليمة القريبة منه بدرجة اأقل. 

كذلك يتم ا�ستخدام االإ�سعاع املوؤين حاليًا وعلى نطاق وا�سع فى تعقيم االأجهزة واملعدات 

الطبية، مثل احلقن والكفوف الطبية واأجهزة نقل الدم ووحدات تنظيف الدم التى ي�ستخدمها 

مر�سى الكلى وغرها. 

اأما فى املجال التجارى وال�سناعى فت�ستخدم االأ�سعة على �سبيل املثال ال احل�سر يف: 

•قيا�ض �سمك املواد والك�سف عن عيوبها . 	

فى  امل�ستخدمة  والقطع  املعدنية  ال�سبائك  �سناعة  فى  والنوعية  اجل��ودة  •مراقبة  	
ال�سيارات والطائرات وغرها .
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الرتيكو  مثل  ثابتة  من��اذج  بتنفيذ  تقوم  التى  املاكينات  مئات  ت�سغيل  فى  •التحكم  	
واملفرو�سات وغرها .

•الك�سف عن ال�سروخ والعيوب االأخرى فى هذه املنتجات، التى ال تظهر على ال�سطح.  	

•فح�ض جودة اللحامات فى ال�سلب . 	

•مراقبة اجلودة فى العديد من املنتجات امل�سنعة بكميات �سخمة مثل الرتانز�ستور.  	

•حت�سني اأنواع اللدائن واملطاط واخل�سب، حيث تبني اأن تعر�ض هذه املواد الأ�سعة جاما  	
ي�ساعد على حت�سني �سفاتها النوعية .

االأر�ض  باطن  الكامنة فى  الثمينة  واملعادن  والفحم احلجرى  البرتول  •التنقيب عن  	
وفى اأعماق البحر. 

اأما فى جمال الزراعة واالإنتاج الزراعى فقد وجد االإ�سعاع املوؤين طريقه اإىل جماالت 

عديدة، حيث ي�ستخدم فى تطوير اأنواع جيدة من البذور عن طريق اإحداث تغيرات جينية 

لالآفات  مقاومتها  مثل  مالئمة  �سفات  لها  ب��ذور  على  احل�سول  اإىل  ت��وؤدى  للبذور  معينة 

الزراعية وزيادة االإنتاج وارتفاع ن�سبة الربوتني. وكذلك فى قتل احل�سرات اأو عقمها ملنعها 

من مهاجمة املحا�سيل الزراعية واإتالفها.
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كذلك ي�ستخدم االإ�سعاع املوؤين حاليًا وعلى نطاق وا�سع فى جمال حفظ االأغذية، فت�ستعمل 

اأ�سعة جاما فى حفظ املواد الغذائية املعباأة فى عبوات خمتلفة ) اأكيا�ض، زجاجات، قنينات.. 

اإلخ ( عن طريق قتل اخلاليا البكترية املتواجدة فى الفراغ الهوائى فى العبوة بعد التعبئة 

مبا مينع اأى ن�ساط بكترى يوؤثر على املادة الغذائية املحفوظة طوال فرتة ال�سالحية، وكذلك 

ي�ستخدم االإ�سعاع املوؤين فى اإطالة عمر التخزين لبع�ض املنتجات كالبطاطا والب�سل وذلك 

بقتل اخلاليا القابلة لالنق�سام التى ت�سبب ظهور الرباعم. 

دور  فلالأ�سعة  العلمية،  البحوث  جم��ال  ف��ى  اأم��ا 

جماالت  فى  ا�ستخداماتها  تكرث  حيث  ومهم،  كبر 

له  تكونت  قد  اأن��ه  حتى  والتطبيقية،  البحتة  العلوم 

الفيزياء  مثل  عديدة  جماالت  فى  متخ�س�سة  فروع 

التحليل  فطريقة  االأر�ض،  وعلوم  واالأحياء  والكيمياء 

بالتن�سيط االإ�سعاعى ال�سناعى بالنيوترونات اأ�سبحت 

ت�ستخدم على نطاق وا�سع جدًا فى التجارب الرتيبة واحلديثة معًا نظرًا ل�سهولتها ولدقتها 
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اآثار العنا�سر املختلفة فى العينات ال�سائلة منها وال�سلبة.كذلك  املتناهية فى الك�سف عن 

فى علم درا�سة االأج�سام ال�سلبة ت�ستخدم فى درا�سة خ�سائ�ض اجلوامد والرتكيب البلوري، 

ومعرفة الرتكيب الذرى للعنا�سر. 

وفى جمال االأمن ت�ستخدم االأ�سعة ال�سينية فى مراقبة حقائب امل�سافرين فى املطارات 

بحثًا عن اأ�سلحة اأو قنابل اأو املواد املحظورة وتاأمني املن�ساآت احليوية. 

فى جمال الفن ت�ستخدم للتعرف على اأ�ساليب الر�سامني والتمييز بني اللوحات احلقيقية 

اللوحات القدمية حتتوى على كثر من  واللوحات املزيفة، وذلك الأن االألوان امل�ستعملة فى 

املركبات املعدنية التى متت�ض االأ�سعة ال�سينية، واأما االألوان امل�ستعملة فى اللوحات احلديثة 

فهى قليلة االمت�سا�ض باملقارنة بتلك املواد واالألوان. 
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الفصل اخلامس
كيف تتخلص من اجلرعات الزائدة من األشعة
التى يتعرض لها جسمك فى احلياة العادية

ونحن منار�ض حياتنا ب�سورة طبيعية، ونتنقل فى الطرقات وال�سوارع، وفى داخل املنزل 

تتلقى اأج�سامنا قدرًا كبرًا من االأ�سعة الكهرومغناطي�سية ب�سورة يومية تهديها اإلينا االأجهزة 

الكهربائية التى ن�ستخدمها..، واالآالت املتعددة التى ال ن�ستغنى عنها، واالإ�ساءة الكهربائية 

التى ال ن�سرب على فراقها ولو حلظة واحدة.

اأو  نهار  من  �ساعة  تنطفئ  اأن  نحتمل  وال 

ليل.. اإننا فى و�سط كل هذا نحيا وكاأننا جهاز 

دقيقة  ك��ل  ي�ستقبل  ال��ق��درة  ع��اىل  ا�ستقبال 

كميات كبرة من االأ�سعة الكهرومغناطي�سية.. 

متعددة  �سواحن  على  مو�سوعون  اأن��ن��ا  اأى 

للكهرباء والكهرومغناطي�سية دون اأن ندرى اأو 

ن�سعر. 
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هل لديك �سداع، هل ت�سعر بال�سيق؟ 

تعانى  هل  واخلمول؟  بالك�سل  حت�ض  هل 

من اآالم خمتلفة؟ هذه كلها نواجت ال�سحن 

نعي�ض  الذى  امل�ستمر  الكهرومغناطي�سى 

فيه ونحيا به. 

اأنت جهاز ا�ستقبال لكميات كبرة من االأ�سعة الكهرومغناطي�سية 

اأى اأنك م�سحون بالكهرباء واأنت ال ت�سعر 

كيف اخلال�ض اإذن ؟ 

طريقة  اأف�سل  اأن  اإىل  العلمى  بحثه  فى  م�سلم  غر  وهو  الغربيني  الباحثني  اأحد  تو�سل 
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لتخّل�ض ج�سم االإن�سان من ال�سحنات الكهربائية املوجبة التى توؤذى ج�سمه اأن ي�سع جبهته 

على االأر�ض اأكرث من مرة، الأن االأر�ض �سالبة فهى ت�سحب ال�سحنات املوجبة كما يحدث فى 

َدّ اإىل االأر�ض فى املبانى ل�سحب �سحنات الكهرباء من ال�سواعق  ال�سلك الكهربائى الذى مُيَ

اإىل االأر�ض .

ضع جبهتك على األرض حتى ُتفرغ الشحنات الكهربائية الضارة
بياًنا  البحث  ويزيدك   

����ا ح���ني ي��ق��ول:  واإده����ا�����سً

اجلبهة  تو�سع  اأن  االأف�سل 

دون  مبا�سرة  الرتاب  على 

بني  ف��ا���س��ل  اأو  ع���ازل  اأى 

اإن  جبهتك وبني االأر���ض.. 

االأر�ض هى ال�سالب االأعظم 

كل  متت�ض  فهى  وبالتاىل 

ال�سحنات املوجبة التى متّر عليها. ولوال ذلك لكان العامل كله قد ا�ستعل مرات ومرات من 

كرثة ال�سحنات املوجودة على �سطح االأر�ض �سواء كانت تلك ال�سحنات طبيعية )رعد وبرق 

..اإلخ( اأم �سناعية )فائ�ض �سحنات كهربائية وموجات كهربائية وكهرومغناطي�سية.. اإلخ (. 

عندما يقول الباحث: اإّن التخل�ض من ال�سحنات الزائدة فى اجل�سم يتم عن طريق ال�سجود 

فهذه معلومة غر كاملة !! الأّن ال�سجود يجب اأن يكون على االأر�ض، اأى على االأر�ض العارية 

املك�سوفة، اأى على الر�سيف اأو فى ال�سارع اأو فى ال�سحراء.. عندئذ يحدث االّت�سال املبا�سر 

بني اجل�سم وبني االأر�ض فتقوم االأر�ض ب�سحب ال�سحنات االإ�سافية من اجل�سم. 

و لرمبا تزداد ده�سة حينما يقول: اإن اأف�سل طريقة فى هذا االأمر اأن ت�سع جبهتك على 

االأر�ض واأنت فى اجتاه مركز االأر�ض، الأنك فى هذه احلالة تتخل�ض من ال�سحنات الكهربائية 

ب�سورة اأف�سل واأقوى. 
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وتزداد اندها�سًا حينما تعلم اأن مركز االأر�ض علميا هو مكة املكرمة.. واأن الكعبة هى 

حمور االأر�ض متامًا كما تثبت ذلك الدرا�سات اجلغرافية باتفاق املتخ�س�سني جميعًا. 

اإذن فال�سجود هلل فى �سالة امل�سلمني هو احلالة االأمثل لتفريغ تلك ال�سحنات ال�سارة. 

وهو احلالة االأمثل للقرب من خالق هذا الكون ومبدعه �سبحانه وتعاىل.

وي�سع جبهته فى  اأمام احلائط  ال�سخ�ض  يقف  اأن  وب�سيط جّدا،  اآخر  اأي�سا حّل  هناك 

مال�سقة احلائط متامًا وي�سع كفيه على احلائط وي�ستمر على هذا الو�سع ملّدة خم�ض دقائق 

كل يوم وخا�سة قبل النوم، وي�ستح�سن اأن يقف على البالط بقدميه العاريتني وهذا يحقق 

نتائج جيدة اأي�سًا. 
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 الفصل السادس
هيروشيما

على  االأمثلة  واأفظع  اأخطر  من  لعل 

ا�ستخدامات االإن�سان لالأ�سعة هى تلك 

الثامنة  ال�ساعة  فى  للب�سر  وقعت  التى 

وال���رب���ع ���س��ب��اًح��ا ي���وم ال�����س��اد���ض من 

وخم�سة  وت�سعمائة  األف  عام  اأغ�سط�ض 

الطيارين  اأح���د  ق���ام  ح��ني  واأرب���ع���ني، 

طراز  من  طائرته  بقيادة  االأمريكيني 

القنبلة  ب��اإل��ق��اء  وع�����س��ري��ن  ت�سعة  ب��ى 

الذرية على مدينة هرو�سيما اليابانية، 

والتى انفجرت فى مركز املدينة تقريًبا 

االأعنف  ه��و  ان��ف��ج��ارًا  ورائ��ه��ا  خملفة 

على مر التاريخ نتج عنه اأ�سعة حارقة قاتلة مدمرة 

دمرت كل �سىء فى املدينة، وطالت املبانى والب�سر 

واحليوانات والنباتات بدون متييز..

 140.000 على  يزيد  م��ا  القنبلة  قتلت  لقد   

من  االآالف  مئات  خ��الف  هرو�سيما  فى  �سخ�ض 

االأعداد االأخرى التى ماتت بعد ذلك متاأثرة باجلروح 

التى  واملاليني  وال�سدمات،  اآثار احلروق  ب�سبب  اأو 

واأولئك  واالأمرا�ض،  االإ�سعاعية  باحلروق  اأ�سيبت 

الذين عانوا من �سوء التغذية والت�سمم االإ�سعاعي. 
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بعد  ملا  امتد  بل  االأم��ر على ذلك  يقت�سر  ومل 

�سرطان  ب�سبب  كبر  عدد  توفى  حيث  ذل��ك، 

التعر�ض  نتيجة  االأخ��رى  وال�سرطانات  ال��دم 

ال��ذرى  االن��ف��ج��ار  خلفها  ال��ت��ى  لالإ�سعاعات 

هذا  ولعل  القنبلة،  تلك  عن  الناجت  الرهيب 

فى حد  موؤ�سرًا  يعطى  ال  ال�سحايا  الرقم من 

ولكن  اخل�سائر،  فى  الفداحة  ذاته عن حجم 

للمدينة  االإج��م��اىل  ال�سكان  بعدد  مبقارنته 

ت�سر  ف��داح��ة احل���دث حيث  ن���درك  اآن����ذاك 

قبل  ال�سكان  ع��دد  اإجماىل  اأن  اإىل  التقارير 

�سهر من وقوع االنفجار كان حواىل 381 األف 

ن�سمة نزح منهم حواىل 40 األف قبل االنفجار 

حذرت  التى  املحلية  لل�سلطات  ا�ستجابة  فى 

ال�سكان من توقع هجوم قا�ٍض من االأمريكان كرد على هجوم 

اليابانيني على ميناء برل هاربر وق�سفه، لقد قرر االأمريكان 

مدينة  ثم  النووى  للتفجر  االأول  الهدف  هرو�سيما  تكون  اأن 

ناجازاكى كهدف ثاٍن، والتاريخ لن ين�سى اأن الطائرة التى كان 

يقودها الرائد ت�سارلز دبليو �سويني، و�سحبتها طائرة اأخرى، 

بالت�سوير  تقوم  كانت  ال�����س��روري،  بال�سر  ذل��ك  بعد  �سميت 

وا�سحة  الروؤية  كانت  حيث  الهدف،  اإىل  و�سلت  ماركوارت  جورج  الكابنت  ويقودها  ال�سوئى 

من على ارتفاع 9855 مرًتا )32330 قدًما( وكان القائد قد قام اأثناء الرحلة بت�سليح القنبلة، 

بقيام  الت�سليح  ومت  االإق��الع،  اأثناء  اأى خماطر  لتجنب  ذلك  قبل  ت�سليحها  يتم  يكن  حيث مل 

اإىل  الو�سول  قبل  ال�سالمة  اأجهزة  بنزع  جيب�سون  موري�ض  الثانى  اللفتنانت  الكابنت  م�ساعد 
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الخرتاق  يكفى  مبا  جدًا  قوية  القنبلة  من  املنبعثة  الطاقة  كانت  لقد  دقيقة.  بثالثني  الهدف 

كل الدروع واجلدران واملالب�ض وتركت م�ساحات من البقع ال�سوداء على ج�سد ال�سحايا من 

اختالط الن�سيج باجللد.

اأن   من املفارقات القاتلة التى تت�سمنها تقارير هذا احلادث االأكرث دموية فى التاريخ ، 

ال�سلطات اليابانية قررت رفع حالة التاأهب حني ر�سدت راداراتها اأن الهجوم االأمريكى ال 

والطائرات،  الوقود  وللحفاظ على  التاأهب.  رفع حالة  َثمَّ مت  الثالث طائرات، ومن  يتعدى 

قرر اليابانيون عدم اعرتا�ض مثل هذه التجمعات ال�سغرة من الطائرات املهاجمة واكتفت 

التى حتميهم  اإىل املالجئ  الذهاب  االأف�سل  باأنه قد يكون من  ال�سكان فى املدينة  بتحذير 

من الغارات اجلوية اإذا ما �ساهدوا الطائرات تقرتب.. ومل يتوقعوا حدوث اأى غارات، حيث 

اعتقدوا اأن الطائرات فى رحلة ا�ستطالعية فقط، ولكن القدر كان يخبئ لهم تلك الكارثة 

املروعة، حيث بداأت القنبلة فى ال�سقوط فى ال�ساعة الثامنة والربع بالتوقيت املحلى ملدينة 

هرو�سيما كما كان خمططًا لها.. هذه القنبلة تعمل بقوة اجلاذبية وت�سمى الولد ال�سغر 

)ليتل بوي( وحتمل 60 كيلوجرامًا من اليورانيوم 235.. وا�ستغرقت القنبلة 57 ثانية لت�سقط 

600 مرت فوق املدينة..،   من الطائرة وت�سل اإىل االرتفاع الذى انفجرت عنده وهو حواىل 

وب�سبب الرياح العمودية حولت القنبلة م�سارها بحواىل 240 مرًتا لت�سقط على عيادة ) �سيما 

للجراحة ( بداًل من الهدف املخطط له، وهو كوبرى بو�سط املدينة ي�سمى ج�سر اأيوى. 

 لقد نتج عن االنفجار ما يوازى انفجار 13 طن من مادة التى اإن تى وبلغ ن�سف قطر 

دائرة الدمار نحو واحد ميل )1.6 كم(، خملفًا حرائق كثرة ومتعددة انت�سرت فى اأنحاء 

خمتلفة من املدينة غطت م�ساحة اأحد ع�سر كيلو مرًتا، نتج عنها تدمر �سامل فى املدينة 

بلغت ن�سبته 69 % من كل املوجودات. 
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وقد قام اليابانيون ببناء متحف ال�سالم فى املكان ذاته الذى �سقطت فيه القنبلة تاركني 

لكل  التاريخ  مر  على  الرهيب  ت�سور احلدث  التى  ال�سمعية  والتماثيل  االآثار  كافة  باملتحف 

االأجيال من الب�سر.

 اإن اليابانيني مل يكت�سفوا ما حدث اإال بعد اأن الحظ 

لهيئة  التابع  طوكيو  مدينة  فى  التحكم  غرفة  م�سغل 

االإذاعة اليابانية عدم وجود حمطة هرو�سيما االإذاعية 

على لوحة التحكم، فقام مبحاولة ات�سال بهذه املحطة 

عن طريق خط هاتفى اآخر ولكنه مل ينجح فى التوا�سل 

مركز  اأبلغ  �ساعة  ن�سف  من  باأقل  وبعدها  املحطة،  مع 

التلغراف اليابانى التابع ل�سكك حديد طوكيو عن َتوقُّف 

مدينة  �سمال  مع  العمل  عن  للتلغراف  الرئي�سى  اخلط 

ال�سكك  بع�ض قطارات  توقف  اإىل  اأدى  هرو�سيما مما 

وملا كانت هناك  املدينة،  16 كم من  بعد  احلديدية على 
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بع�ض التقارير غر الر�سمية تتحدث عن حدوث انفجار رهيب فى مدينة هرو�سيما، فقد 

حاولت قيادة اجلي�ض اليابانى عن طريق القواعد الع�سكرية االت�سال مبحطة مراقبة اجلي�ض 

فى مدينة هرو�سيما، ومل يكن هناك رد �سوى ال�سمت التام، ف�سدرت االأوامر اإىل �سابط 

اأن يهبط بالطائرة  اإىل هرو�سيما، حيث عليه  اأن يذهب فورًا  اليابانى  �ساب من الطران 

اإىل طوكيو ومعه معلومات موؤكدة، حيث كان لدى  يعود  ثم  املنطقة،  االأر���ض، ومي�سح  على 

البع�ض  يتحدث عنها  التى  االنفجارات  واأن  �سىء خطر،  يوجد  ال  باأنه  �سعور عام  اجلميع 

ال تتعدى اأن تكون �سوى �سائعة �سخيفة، لقد توجه ال�سابط اإىل املطار حيث اأقلع بالطائرة 

وبعد ثالث �ساعات من الطران تقريبًا وقبل اأن ي�سل اإىل هرو�سيما بحواىل )160 كم( 

�ساهد ال�سابط �سحابة كبرة من الدخان، حيث كان كل ما تبقى من هرو�سيما بعد القنبلة 

م�ستعاًل، وعند بلوغه حدود املدينة بداأ فى الطواف حولها غر م�سدق ما تراه عيناه.

 بعد احلادث باأكرث من �ستني عامًا حتكى لنا �سيدة يابانية تدعى كواموتو تبلغ من العمر 

69 �سنة ما حدث لها، حيث كانت وقت �سقوط القنبلة طفلة �سغرة تلعب فى فناء مدر�ستها 

فى �سباح ذلك اليوم املنكوب، تلك املدر�سة التى تبعد حواىل ثالثة كيلومرتات عن املكان 

الذى األقيت فيه القنبلة النووية:
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فوجئ  املدر�سة، حيث  فناء  فى  لها  زميالت  مع  تلعب  كانت  اإنها  كواموتو  ال�سيدة  تقول 

اأيام  �سديد احلر ككل  اليوم  بدقائق معدودة فى ذلك  الدرا�سة  بعد دخول ف�سول  اجلميع 

ال�سيف فى هرو�سيما ب�سوء نا�سع �سديد ميالأ املكان، لقد بقى اجلميع فى اأماكنهم حلظات 

بدون حركة من الذهول، وبداأت �سظايا زجاج نوافذ الف�سل تتناثر فى كل اجتاه، وحتكى 
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والدموع فى عينيها اأن زميلة لها كانت �سيئة احلظ جتل�ض بجوار النافذة تلقت الكثر من 

ال�سظايا فى كل اأنحاء ج�سمها فحملتها املعلمة وانطلقت جترى وتدور داخل الف�سل واالأطفال 

حولها وخلفها فى فزع رهيب، تقول ال�سيدة: كنا �سغرات ومل نكن ندرك ما جرى حينها، وما 

زلت اأذكر ذلك املنظر املرعب، حيث خرجنا جميعًا من املدر�سة، حيث كانت الفو�سى ت�سيطر 

على املكان. حاولت اأن اأخرج من املدر�سة الأبحث عن اأمى التى كانت تعمل قريًبا من و�سط 
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املدينة ،اإال اأننى مل اأ�ستطع اأن اأذهب باجتاه و�سط املدينة، فقد منعنا كلنا من ذلك، حتى 

جاءت اإيّل اأختى وهى اأكرب مني، وبقينا قريًبا من املدر�سة التى حتولت اإىل مركز طبي، بقينا 

ن�ساأل عن اأمنا ونتمنى اأن تكون حية ترزق وبعد مرور ثالثة اأيام رجعت اأمنا اإلينا وهى فى 

حالة ذهول �سديد. �ساألها النا�ض عن �سر اختفائها طيلة تلك املدة فقالت اإنها بقيت خمتبئة 

قرب اأنقا�ض امل�سنع الذى كانت تعمل فيه، والحظنا اأنها مل تعان من اأية جروح اأو حروق، 

وكان ذلك اأ�سبه باملعجزة.

اأ�سابتها  اأي��ام  عدة  مرور  بعد  ولكن  مر�ض،  اأى  من  تعانى  اأمى  تكن  تقول: مل  وم�ست   

حمى �سديدة، وظلت راقدة فى الفرا�ض، كانت امل�سكينة تتقياأ دمًا كثرًا.. ورجع اأبى فى تلك 

اأمى حتتاج اإىل دم  باأن  اأبى  اإلينا مما جعلنا ن�سعر ببع�ض ال�سعادة.. اأخرب االأطباء  الفرتة 

لتبقى حية.. حل�سن احلظ كان لدى والدّي ف�سيلة الدم نف�سها، فكان اأبى يتربع الأمى بدمه 

انتك�ست  �سهرين  مرور  بعد  ولكن  عافيتها..  بع�ض  اإليها  وعادت  اأمى  حالة  حت�سنت  يوميًا، 

حالتها ال�سحية وكان اأن فارقتنا اإىل االأبد. 
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الفصل األول 
عناصر التحليل املهمة

البع�ص يعتقد اأن جمرد وجود جهاز للفح�ص بالأ�ضعة فى حد ذاته كفيل بالق�ضاء على 

التهريب، وهو �ضبب قوى لكى ميتنع املهربون عن عملياتهم التى يقومون بها لتهريب املمنوعات 

للك�ضف  وجود جهاز  اأن  على  نتفق  اأننا  ورغم  والأ�ضلحة وخالفه،  واملتفجرات  واملحظورات 

اأو ال�ضادرة، ميثل تهديدًا حقيقيًا مل�ضالح املهربني،  الواردة  الب�ضائع، �ضواء  بالأ�ضعة على 

واأن هناك عيوًنا لهوؤلء املهربني فى كل مكان تتواجد فى اجلمارك يخربونهم ويب�ضرونهم 

باملواعيد والأماكن التى ت�ضلح لإجناح عمليات التهريب، واأن الوقاية خري من العالج، واأن 

فى  هدفها  من  اأكرب  بقدر  التهريب  منع  اإىل  الأجهزة  هذه  ا�ضتخدم  من  تهدف  اجلمارك 

الك�ضف عنه و�ضبطه، اإل اأن الواقع يوؤكد اأن جناح ا�ضتخدام اأجهزة الك�ضف بالأ�ضعة فى اأى 

موقع جمركى يعتمد على عدة عنا�ضر ل غنى عن اأّي منها، وهي: 

1- العنصر األول- األجهزة احلديثة املناسبة:
الك�ضف  الكفاءة احلقيقية فى  املنا�ضبة واجليدة وذات  بالأ�ضعة  الفح�ص  اأجهزة  اقتناء 

عن املهربات واإي�ضاح م�ضمول احلاويات والطرود لكافة الأغرا�ص التى ت�ضعى لها اجلمارك، 
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ولي�ص فقط مكافحة التهريب، وهذه الأجهزة يجب اأن تعمل باأحدث التكنولوجيات املتداولة 

فى هذا املجال، واأن يتم توفري الأدوات والإمكانيات التى ت�ضاعد العاملني على الأجهزة. 

الأ�ضعة  نظام  اأن  اآخر  ويظن  الأف�ضل،  هو  املخرتقة  الأ�ضعة  نظام  اأن  البع�ص  يظن  قد 

املرتدة هو الأف�ضل، وقد يعتقد البع�ص اأن الأجهزة التى تعمل بالكهرباء هى النموذج الأمثل، 

بينما يذهب اآخر اإىل اأن الأجهزة التى ت�ضتخدم امل�ضادر امل�ضعة لديها مدى اخرتاق اأف�ضل، 

واحلقيقة اأن كافة هذه الأجهزة قد قام بت�ضميمها مهند�ضون متميزون على قدر كبري من 

العلم واملعرفة، واأن املفا�ضلة بني الأجهزة ت�ضبه املفا�ضلة بني موديالت وماركات ال�ضيارات 

املختلفة، ويجب على اجلمارك اأن تقتنى الأجهزة التى متثل موا�ضفاتها اأف�ضل ال�ضروط فى 

ظل الظروف التى تتطلبها املواقع ونوعية الب�ضائع التى �ضيتم الك�ضف عنها فى هذه املواقع، 

ففى بع�ص املوانئ ل توجد امل�ضاحات الكافية لرتكيب جهاز يت�ضف مبدى اخرتاق كبري فى 

الوقت الذى ل توجد ب�ضائع بن�ضبة كبرية ترد اإىل هذا امليناء حتتاج اإىل مدى اخرتاق كبري، 

مدى  حدود  فى  املتاحة  امل�ضاحة  مع  يتنا�ضب  جهاز  اختيار  املنا�ضب  القرار  يكون  وبالتاىل 

الخرتاق الذى نحتاج له فى العمل اجلمركي. 

2- العنصر الثاني- املشغلون املدربون ذوى الكفاءة:
اأن  ع��ل��ى  اث��ن��ان  يختلف  ل 

متقدمة  كانت  مهما  الأج��ه��زة 

ومتطورة وبها اأعلى الإمكانيات، 

لن تعمل وتوؤدى دورها فى العمل 

خالل  من  اإل  اإيجابية  ب�ضورة 

واعية تعى دورها  عمالة مدربة 

فى  العقلية  قدراتها  وت�ضتخدم 

الأج��ه��زة  اإم��ك��ان��ي��ات  ت�ضخري 
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لتحقيق اأف�ضل النتائج من هذه الأجهزة.

والتدريب الذى يحتاج اإليه العاملون على الأجهزة يتكون من ثالثة مكونات تت�ضاوى فى 

الأهمية ول يوجد جانب اأهم من الآخر وهي: 

•اخللفية العلمية عن الأ�ضعة والإ�ضعاعات.  	

•كيفية ت�ضغيل اجلهاز وا�ضتخدامه ب�ضورة احرتافية كاملة . 	

•فنيات حتليل ال�ضورة ونظم الوقاية من الأ�ضعة . 	

اأح�ضن ا�ضتخدام، ولديها  اإن وجود عمالة مدربة لديها القدرة على ا�ضتخدام الأجهزة 

علم  مببادئ  املعرفة  جانب  اإىل  والتحليل  بالت�ضغيل  اخلا�ضة  اجلوانب  بكل  كاملة  معرفة 

الفيزياء، خا�ضة فى جمال الأ�ضعة والإ�ضعاعات يت�ضاوى بل يفوق فى الأهمية نوعية الأجهزة 

امل�ضتخدمة.. 

3- العنصر الثالث- اإلدارة الواعية:
اأى  ف��ى  ال�ضر  كلمة  ه��ى  الإدارة 

اأنه ل  نكاد جنزم  بل  يتحقق،  جناح 

يوجد اأى جناح حدث من قبل فى اأى 

وراءه  وك��ان  اإل  املجالت  من  جم��ال 

اإدارة ناجحة واعية على علم ومعرفة 

وحما�ص واإميان مبا توؤديه من عمل .. 

ت�ضغيل  عن  امل�ضئولة  الإدارة  اأن  على 

من  تعترب  بالأ�ضعة  الك�ضف  اأجهزة 

اأخطر واأهم العنا�ضر املوؤدية لنجاح ا�ضتخدام اأجهزة الك�ضف بالأ�ضعة، واأرجو األ يعتقد اأحد 

النهاية  الإدارة فى  دور  لأن  التحليل،  ودورها هنا بني عنا�ضر  الإدارة  بو�ضع  اأخطاأت  اأننى 
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يكون اأحد معايري ومقايي�ص جناح عملية قراءة ال�ضور مبا توفره من ظروف ت�ضغيل �ضحيحة 

وناجحة لهوؤلء العاملني على الأجهزة، فالبد... 

- 1 من اإدارة تدرك اأهمية اإجراءات ال�ضيانة الوقائية لالأجهزة، وحتدد لكل من اأفراد 

الطاقم واجباته وم�ضئولياته فى �ضدد عمليات ال�ضيانة الوقائية، واملتابعة امل�ضتمرة 

للجهاز وكفاءة مكوناته، والإبقاء عليه فى ظل ظروف كفاءة ت�ضغيل ل تقل عن %100 

فى كل الأوقات. 

من اإدارة تقوم بتق�ضيم العمل بني اأفراد الطاقم، وحتدد لكل فرد فى الطاقم بو�ضوح  2 -

واجباته الوظيفية، وما يجب عليه القيام به من عمل لكى يكون ناجت قيام كل فرد 

بعمله فى كل مرة، هو عملية ك�ضف ناجحة على اأعلى درجة من الكفاءة. 

لالإدارة الواعية اأن توفر اأكرب قدر ممكن من املعلومات عن الأ�ضناف ال�ضائع ورودها  3 -

هذه  وطبيعة  الأ�ضناف،  هذه  منها  تتكون  التى  وامل��واد  اجلمركي،  املوقع  هذا  فى 

الأ�ضناف، وتتيح م�ضادر املعلومات لكل امل�ضغلني والقائمني على حتليل ال�ضور لكى 

تكون هذه البيانات مبثابة عن�ضر دعم حقيقى لعملية حتليل ال�ضورة. 

على  با�ضتمرار  بالتعرف  الإدارة  هذه  تقوم  اأن  4 -

ميكن  لكى  للم�ضغلني،  التدريبية  الحتياجات 

الو�ضول بهم اإىل اأعلى م�ضتوى مهارى فى عملية 

مبا�ضرة  ب�ضورة  عليها  يرتتب  والتى  التحليل 

وقاطعة الك�ضف عن املزيد من احلالت املخالفة 

واملهارات  املو�ضوعى  التدريب  ه��ذا  على  بناًء 

املكت�ضبة املنا�ضبة. 
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األشعة املخترقة واألشعة املرتدة
�ضبق اأن اأو�ضحنا اأن الأ�ضعة هى عملية انتقال الطاقة من م�ضدرها حتى يتم امت�ضا�ضها 

فى ج�ضم اآخر، لذلك فاإن خروج الأ�ضعة من م�ضدرها وانطالقها حتى ت�ضطدم بج�ضم اآخر 

يعنى اأن الأ�ضعة �ضوف ينتج عن ا�ضطدامها هذا ثالثة اأنواع من التفاعالت مع املادة: 

اأن ت�ضطدم وتخرتق اجل�ضم.  - 

اأن ت�ضطدم وترتد عن اجل�ضم.  - 

اأن ت�ضطدم وميت�ضها ذلك اجل�ضم.  - 

ولكى ميكننا اأن نقوم بتحليل وقراءة حمتوى ال�ضور امل�ضتخرجة من جهاز الأ�ضعة، نحتاج 

اإىل التعرف على كيفية عمل اجلهاز عندما يعمل بنظام بالأ�ضعة املخرتقة، اأو عندما يعمل 

بنظام الأ�ضعة املرتدة، وكيف يتم حتويل ال�ضورة اإىل م�ضاحات من اللونني الأبي�ص والأ�ضود، 

ال�ضورة  تت�ضمنها  التى  الأ�ضياء  وت�ضخي�ص  ترجمة  من  متكننا  �ضوف  املعرفة  ه��ذه  لأن 

امل�ضتخرجة. 
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نظام عمل األشعة املخترقة:
•تقوم نظرية عمل الأ�ضعة املخرتقة على حجم الخرتاق املمكن الو�ضول اإليه، مبعنى  	
كمية الأ�ضعة التى اخرتقت الهدف.. وتعمل مثل نظرية ال�ضوء والتى تتلخ�ص فى اأنك 

اإذا ما جعلت �ضوءًا ي�ضقط على يدك، فاإن الظل الناجت عن يدك هو ال�ضورة الناجتة 

من هذه العملية، وباملثل تكون الأ�ضعة ال�ضينية املخرتقة، حيث تعك�ص ال�ضورة كمية 

الأ�ضعة التى اخرتقت وو�ضلت اإىل امل�ضتك�ضف لكى يعك�ضها على ال�ضا�ضة بدرجة اللون 

التى تتنا�ضب وهذه الكمية .

نظام عمل األشعة املرتدة :
•الأ�ضعة املرتدة هى تلك التى تنت�ضر اأو ترتد فى الجتاه العك�ضى للم�ضار الذى ت�ضري  	
فيه الأ�ضعة عند خروجها من م�ضدرها بعد ا�ضطدامها باجل�ضم، وهى تعمل بطريقة 

لتلك  نقية  واألواًنا  وا�ضحة  �ضورة  فتعطى  املراآة،  على  ال�ضيء  �ضورة  انعكا�ص  ت�ضبه 

الأ�ضياء مما يجعلها مثالية فى التمييز والتفرقة بني املواد الع�ضوية ) البال�ضتيك، 

احلبوب، الراتنجات ..اإلخ ( وغري الع�ضوية ) املعادن ( .
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• ( من  	Detectors(فاملواد الع�ضوية �ضوف يرتد عنها كمية اأكرب على امل�ضتك�ضفات 

تلك التى ترتد عن املواد غري الع�ضوية، وبالتاىل ميكن التعرف والتفريق بني �ضيء 

ما مثل م�ضد�ص معدنى مثاًل وكي�ص من الكوكايني اأو قنبلة بال�ضتيكية. 

فنيات حتليل وقراءة الصور
أواًل- حتليل وقراءة صور أجهزة األشعة املخترقة: 

 اإن ال�ضكل املو�ضح بعاليه يبني انطالق الأ�ضعة من م�ضدرها من جهة الي�ضار فى اجتاه 

اجل�ضم الذى نقوم بفح�ضه، ثم يتم ر�ضد تلك الأ�ضعة التى اخرتقت هذا اجل�ضم لي�ضتقبلها 

امل���������ض����ت����ك���������ض����ف 

 )D e t e c t o r (

امل���و����ض���ح ب��ال��ل��ون 

الأخ�������ض���ر، وال���ذى 

ي����ت����م ب����ع����د ذل����ك 

تلقاه  م���ا  ت��رج��م��ة 

هذا امل�ضتك�ضف من 
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اأ�ضعة فى �ضورة لونية بني الأ�ضود والأبي�ص وفقًا للتدرج اللونى املو�ضح بال�ضكل. 

امل�ضتوى  فى  يت�ضمن  اأنه  �ضنجد  عليه،  بالك�ضف  نقوم  الذى  اجل�ضم  اإىل  نظرنا  ما  واإذا 

ال�ضفلى ثالث وحدات باللون الأزرق تعرب عن �ضنف واحد م�ضنوع من معادن اأو عنا�ضر ذات 

كثافة عالية وهى فى الوقت نف�ضه متثل عملية تراكم الكثافة ل�ضنف واحد كمثال ملا يحدث 

املتو�ضط يت�ضمن وحدتني من هذا ال�ضنف املعدنى نف�ضه  امل�ضتوى  الواقع دائمًا، بينما  فى 

املوجود فى امل�ضتوى ال�ضفلى، ووحدة اأخرى متثل �ضنًفا م�ضاًرا اإليه مب�ضاحة لونية برتقالية 

ت�ضري اإىل وجود �ضنف م�ضنوع من مادة قليلة الكثافة، واأخريًا فى امل�ضتوى العلوى جند وحدة 

واحدة فقط من العن�ضر ذى الكثافة العالية.. 

وبالنظر اإىل �ضورة الأ�ضعة ذات التدرج من اللون القامت اإىل اللون الفاحت، ميكن اأن جند 

اأن هناك ثالثة عوامل توؤثر على درجة تدرج اللون من القامت اإىل الفاحت فى هذه ال�ضورة 

امل�ضتخرجة لنظام العمل بالأ�ضعة املخرتقة: 

1- الوزن الذرى للمواد التى يتم تصويرها: 
ذات  •امل�����واد  	
الوزن الذرى 

ال���������ع���������اىل 

درجة  تعطى 

ل��������ون ق����امت 

مثال  ج�����دًا 

ال���ذه���ب79، 

لأن هذه املواد ينفذ من خاللها قدر اأقل من الأ�ضعة. 

، لأن هذه املواد  • املواد ذات الوزن الذرى املنخف�ص تعطى لوًنا فاحًتا، مثال اأملونيوم 13	

ينفذ من خاللها قدر اأكرب من الأ�ضعة .
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2 - السمك: سمك املواد التى يتم تصويرها :
زادت  الأ�ضعة  تخرتقه  ال��ذى  مك  ال�ضُّ زاد  كلما 

درجة �ضواد اللون )10 �ضم(، لأن تراكم املادة يزيد 

مك بغ�ص النظر عن وزنها الذرى اأو كثافتها،  من ال�ضُّ

حيث يقلل من كمية الأ�ضعة التى ت�ضتطيع النفاذ عرب 

املادة، فال ي�ضل اإىل امل�ضتك�ضف اإل قدر �ضئيل منها. 

قلت  الأ�ضعة،  تخرتقه  ال��ذى  مك  ال�ضُّ قل  كلما 

درجة �ضواد اللون ومالت اإىل اللون الفاحت )1�ضم( لأن عدم تراكم املادة يقلل من ال�ضمك 

بغ�ص النظر عن وزنها الذرى اأو كثافتها فتزيد كمية الأ�ضعة التى ت�ضتطيع النفاذ منها وي�ضل 

اإىل امل�ضتك�ضف قدر كبري منها. 

3 - كثافة املواد التى يتم تصويرها :
•املواد ذات الكثافة العالية يكون لها درجة لون داكنة )مثل ق�ضيب من ال�ضلب( . 	

ال��ك��ث��اف��ة  ذات  •امل��������واد  	
املنخف�ضة يكون لها درجة 

لون فاحتة )مثل ال�ضوف 

املعدين( .

•اإننا الآن ن�ضتطيع اأن نحدد  	
تلك الدرجات اللونية التى 

نتوقع روؤيتها على ال�ضا�ضة 

ت�ضوير  ف��ى  ال��ب��دء  ق��ب��ل 

ملجرد  طرد  اأو  حاوية  اأي��ة 
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معرفة ما تت�ضمنه هذه احلاوية من مواد وعنا�ضر تلك املواد .

اإن تاأمل ال�ضكل ال�ضابق، يو�ضح لنا تلك الدرجات اللونية التى نتوقع اأن تب�ضرها اأعيننا 

على ال�ضورة امل�ضتخرجة مبجرد علمنا مبحتوى احلاوية، وهل املادة التى بداخلها من لدائن 

اأو �ضلب اأو ر�ضا�ص، ن�ضتطيع اأن نتوقع تلك الدرجات من قراءة الأوراق وامل�ضتندات وكافة 

املعلومات اخلا�ضة بال�ضحنة، قبل اأن نعقد املقارنة بني ال�ضورة وبني الأوراق، فاإذا ما طبقنا 

هذه املعلومات على احلالة التالية، ميكن اأن ن�ضتو�ضح حمتويات احلاوية ب�ضهولة .

• لقد اأو�ضحت لنا ال�ضورة امل�ضتخرجة من جهاز الأ�ضعة الذى يعمل بنظام الأ�ضعة  	
املخرتقة، اأن هناك عدًدا من اأ�ضطوانات الغاز املرتا�ضة من مقا�ضات خمتلفة، فى 

ال�ضيارة التى باخللف، واأن حمرك ال�ضيارة والأجزاء املعدنية به تلونت باللون الأ�ضود 

القامت ل�ضببني: 

•الأول: اأن �ضمك هذه املواد كبري.  	

•الثاين: اأن مكونات املحرك كلها من مواد معدنية عالية الكثافة . 	
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ثانيًا- حتليل وقراءة صور أجهزة األشعة املرتدة:
اأما فى حالة الأجهزة التى تعمل بالأ�ضعة املرتدة، 

اإىل  الإ���ض��ارة  فتجدر 

فى  الأج���ه���زة  ه���ذه  اأن 

الغالب تت�ضمن النظامني 

بالأ�ضعة  تعمل  اأى  معًا، 

امل����خ����رتق����ة والأ�����ض����ع����ة 

ما  اإذا  ول��ك��ن  امل���رت���دة، 

بتحليل  ن��ق��وم  اأن  اأردن���ا 

من  امل�ضتخرجة  ال�ضور 

�ضا�ضات الأ�ضعة املرتدة، 

وجب علينا اأن نعود مرة اأخرى اإىل النظر اإىل �ضورة الأ�ضعة ذات التدرج من اللون القامت اإىل 

اللون الفاحت، حيث �ضنجد هذه املرة اأن هناك خم�ضة عوامل توؤثر على درجة تدرج اللون من 

القامت اإىل الفاحت فى هذه ال�ضورة امل�ضتخرجة لنظام العمل بالأ�ضعة املرتدة: 

1 - الوزن الذرى للمواد التى يتم تصويرها :
ذات  •امل�����������واد  	
ال�����وزن ال����ذرى 

تعطى  ال���ع���اىل 

قامت  لون  درجة 

ج���������دًا، م���ث���ال 

لأن  الذهب79؛ 

هذه املواد ينفذ 
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من خاللها قدر اأقل من الأ�ضعة .

، لأن هذه املواد  • املواد ذات الوزن الذرى املنخف�ص تعطى لوًنا فاحًتا، مثال اأملونيوم 13	

ينفذ من خاللها قدر اأكرب من الأ�ضعة. 

2 - السمك: سمك املواد التى يتم تصويرها: 
•كلما زاد ال�ضمك  	
تخرتقه  ال�����ذى 

زادت  الأ����ض���ع���ة 

درج��������ة ����ض���واد 

اللون )10 �ضم(، 

لأن تراكم املادة 

يزيد من ال�ضمك 

بغ�ص النظر عن 

وزنها الذرى اأو كثافتها يقلل من كمية الأ�ضعة التى ت�ضتطيع النفاذ منها فال ي�ضل اإىل 

امل�ضتك�ضف اإل قدر �ضئيل منها .

الفاحت  اإىل  اللون  �ضواد  درج��ة  قلت  الأ�ضعة  تخرتقه  ال��ذى  ال�ضمك  درج��ة  قلت  •كلما  	
اأو  الذرى  وزنها  النظر عن  بغ�ص  ال�ضمك  يقلل من  املادة  تراكم  لأن عدم  )1�ضم(؛ 

قدر  امل�ضتك�ضف  اإىل  وي�ضل  منها،  النفاذ  ت�ضتطيع  التى  الأ�ضعة  كمية  فتكرث  كثافتها 

كبري منها .
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3 - كثافة املواد التى يتم تصويرها :
•املواد ذات الكثافة العالية يكون لها درجة لون داكنة )مثل ق�ضيب من ال�ضلب( . 	

•املواد ذات الكثافة املنخف�ضة يكون لها درجة لون فاحتة )مثل ال�ضوف املعدين(.  	

4 - املسافة البينية: 
•كلما كان امل�ضتك�ضف قريًبا من املادة التى يتم ت�ضويرها كلما مالت درجة اللون اإىل  	

الفاحت. 

•كلما زادت امل�ضافة بني امل�ضتك�ضف واملادة التى يتم ت�ضويرها مال اللون اإىل القامت.  	
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5 - الدروع التى تفصل بني الهدف العضوى وبني املكتشف :
•مثال فى حالة وجود رقائق من الورق تف�ضل بني امل�ضتك�ضف وبني الهدف الع�ضوى  	

تعطى �ضورة متيل اإىل درجة فاحتة اللون .

•ولكن فى حالة وجود لوح من الر�ضا�ص تعطى �ضورة قامتة اللون . 	

•  اإن ال�ضكل املو�ضح بعاليه يبني انطالق الأ�ضعة من م�ضدرها من جهة الي�ضار فى  	
هذا  اخرتقت  التى  الأ�ضعة  تلك  ر�ضد  يتم  ثم  بفح�ضه،  نقوم  الذى  اجل�ضم  اجتاه 

واخلا�ص  الأخ�ضر  باللون  املو�ضح   )Detector( امل�ضتك�ضف  لي�ضتقبلها  اجل�ضم 

بالأ�ضعة املخرتقة، والذى يقوم برتجمة ما تلقاه من اأ�ضعة فى �ضورة لونية بني الأ�ضود 

والأبي�ص وفقًا للتدرج اللونى املو�ضح بال�ضكل، ونرى اأن هناك بع�ص الأ�ضعة التى ترتد 

فى الجتاه العك�ضى وي�ضتقبلها امل�ضتك�ضف املو�ضح باللون الأزرق والذى يقوم برتجمة 

ما تلقاه من اأ�ضعة ارتدت من اجل�ضم اإليه فى �ضورة لونية بني الأبي�ص والأ�ضود، ولكن 

بتكاثف لونى خمتلف عما مت فى نظام الأ�ضعة املخرتقة. 

اللونية  الدرجة  اأن  �ضنجد  عليه،  بالك�ضف  نقوم  الذى  اجل�ضم  اإىل  نظرنا  ما  •ف��اإذا  	
ل�ضورة الأ�ضعة املرتدة عن امل�ضتوى ال�ضفلى الذى يحتوى على ثالث وحدات تتكون 
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من اأ�ضناف م�ضنوعة من معادن اأو عنا�ضر ذات كثافة عالية، متاثل الدرجة اللونية 

الكثافة  املادة عالية  واحدة فقط من  والذى يحوى وحدة  العلوى،  للم�ضتوى  نف�ضها 

نف�ضها، بينما امل�ضتوى املتو�ضط ينعك�ص عنه كمية اأقل من الأ�ضعة؛ لأن املادة الع�ضوية 

موجودة فى هذا امل�ضتوى. 
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التعرف على األصناف من خالل الشاشات امللونة
ف�������ى الآون�����������ة 

الأخ�����������رية ك����رثت 

تلك  وان���ت�������ض���رت 

الأجهزة التى تظهر 

�ضورة الأ�ضعة ملونة، 

الأ�ضعة فى  اأن  رغم 

ت�ضتخدم  الأ����ض���ل 

ال�������ض���ور الأب��ي�����ص 

ولكن  والأ������ض�����ود، 

بع�ص ال�ضركات انتهج منهج الت�ضهيل على امل�ضغلني فى قراءة ال�ضور، وبدًل من ا�ضتخدام 

املحتويات  وحتليل  ترجمة  فى  امل�ضغل  ي�ضاعد  الأل��وان  من  بعدد  ال�ضا�ضة  تظهر  فقط  لونني 

ال�ضا�ضات  الألوان فى هذه  ا�ضتخدام  نتفهم كيفية  ولكى  �ضهولة،  واأكرث  ي�ضرًا  اأكرث  بطريقة 

نتذكر �ضويًا وباخت�ضار اآلية عمل اللونني الأ�ضود والأبي�ص. 

نعرف جميعًا اأن 

الأ�ضعة  اإطالق  عند 

على  م�ضدرها  من 

ف����اإن هذه  ال��ه��دف 

منها  ج��زء  الأ�ضعة 

ت�ص فى الهدف،  ميمُ

بينما البع�ص الآخر 

باللون  امللونة  املناطق  اأن  لتبني  ال�ضورة  تظهر  وبالتاىل  خالله،  من  ومير  الهدف  يخرتق 

الفصل األول -  عناصر التحليل املهمة



71

الغامق هى تلك املحتويات التى مت امت�ضا�ص الأ�ضعة فيها ب�ضورة اأكرب، بينما املناطق امللونة 

باللون الفاحت تعرب عن املحتويات التى اخرتقتها الأ�ضعة ونفذت اإىل امل�ضتك�ضف .

تلك  ف����ى  اأم������ا 

التى  التكنولوجيات 

ال�ضور  ت�����ض��ت��ع��م��ل 

امللونة، فيتم اإطالق 

بطاقات  الأ���ض��ع��ة 

عرب  متنوعة  جهد 

ينتج  مما  الهدف، 

املنخف�ص  اجلهد  ذات  الأ�ضعة  متت�ص  �ضوف  ع�ضوية  مواد  من  امل�ضنوعة  الأ�ضياء  اأن  عنه 

ع�ضوية  غري  م��واد  من  امل�ضنوعة  الأ�ضياء  اأن  حني  فى  تقريبًا،  نف�ضها  بالن�ضبة  واملرتفع 

)املعدنية( �ضوف متت�ص اأ�ضعة جهد منخف�ص اأكرث من تلك التى متت�ضها من اجلهد ذاته 

املرتفع، فاإذا ما جعلنا اللون الربتقاىل مثاًل يعرب عن املواد الع�ضوية، واللون الأزرق يعرب عن 

املواد غري الع�ضوية، بينما ن�ضتخدم اللون الأخ�ضر للتعبري عن الأ�ضياء امل�ضنوعة من مواد 

خمتلطة، فهذا ي�ضاعد القائم بتحليل ال�ضورة على متييز الأ�ضياء التى داخل الهدف بطريقة 

اأف�ضل ويعطى نتائج اأكرث دقة بكثري. 

الأل���������وان  اإن 

الثالثة التى حتدثنا 

ت��ظ��ه��ر على  ع��ن��ه��ا 

بو�ضوح،  ال�ضا�ضة 

اأح��ي��ان كثرية  وف��ى 

الأل��وان  ه��ذه  تاأخذ 

من  تتدرج  درج��ات 
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الفاحت اإىل القامت فى اللون نف�ضه وهذا راجع لختالف كثافة الأ�ضياء، وال�ضكل التاىل ي�ضاعد 

على فهم كيفية وجود تدرج لونى من القامت اإىل الفاحت فى كل لون ح�ضب الكثافة. 

فاإذا ما قمنا بعقد مقارنة بني هذه الألوان وبني كثافة بع�ص املواد الع�ضوية، ن�ضتطيع اأن 

نتعرف على اللون الذى �ضوف يظهر على ال�ضا�ضة لبع�ص املحتويات على النحو الذى يظهر 

فى ال�ضكل التايل: 

فالأ�ضناف امل�ضنوعة من مواد اأ�ضا�ضها املاء �ضوف تاأخذ اللون الأول من الي�ضار ) لبنى 

فاحت (، بينما املواد الغذائية �ضوف تكون قامتة اأكرث لتميل اإىل اللون الثانى ) الأزرق الفاحت(، 

اأما الأ�ضناف امل�ضنوعة من عجائن ورقية اأو التى اأ�ضا�ضها ال�ضيليولوز فتاأخذ الدرجة اللونية 

التى فى منت�ضف ال�ضكل، وتاأتى بعد ذلك املواد البال�ضتيكية فى اللون الرابع فى الرتتيب، 

بينما تكون املواد التى ت�ضنع منها املتفجرات فى اللون الأخري، ويجب اأن منعن النظر فى 

العنا�ضر،  نف�ضها من  املجموعة  داخل  للكثافة  وفقًا  الدرجة  تختلف  لون، حيث  كل  درجات 

فالقهوة تكون الدرجة اللونية لها اأغمق بكثري من الدرجة اللونية لزيت الطعام وفقًا ملا هو 

مو�ضح بال�ضكل .
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�ضكل تو�ضيحى 

 انظر اإىل ال�ضورة بعاليه، وحاول الربط بني كثافة املواد التى تراها فى احلقيبة والدرجة 

اللونية التى تعك�ضها �ضورة الأ�ضعة ..

التعرف على األصناف من خالل قراءة كثافتها
بعد اأن تعرفنا على تلك الآلية التى تعمل بها الأنظمة املخرتقة والأنظمة املرتدة، وكيف 

توؤثر عنا�ضر املادة على درجة اللون الأبي�ص وتدرجه اإىل اللون الأ�ضود، ننتقل اإىل التعرف 

على كيفية حتليل ال�ضورة كجزء اأ�ضا�ضى لعمل رجل اجلمارك والذى يقع على عاتقه ترجمة 

ما هو موجود داخل احلاوية، ولكى يقوم بهذا عليه اأن يقوم مبا يلى :

اخلطوة األولى :
امل�ضتندات  كافة  مبراجعة  القيام  بالأ�ضعة  الفح�ص  بعملية  القائم  اجلمارك  رجل  على 

هذه  بالأ�ضعة،  عليها  الك�ضف  املطلوب  لل�ضحنة  اجلمركى  الإقرار  يت�ضمنها  التى  والبيانات 

املراجعة والقراءة تكون بغر�ص جتميع اأكرب قدر ممكن من املعلومات واملعرفة عن م�ضمول 

احلاوية مثل عدد الطرود وو�ضف ال�ضنف الذى بداخلها، وكافة ما ميكن اأن يعطى قاعدة 
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معلوماتية عن امل�ضمول، قاعدة البيانات الذهنية تلك هى الأ�ضا�ص وال�ضبب الأول فى جناح 

عملية التحليل، حيث اإن عملية مقارنة هذه ال�ضورة الذهنية التى تكونت من خالل القدر 

وكافة  اجلمركي،  والإق���رار  البيانات  من  عليها  املتح�ضل  واملعرفة  املعلومات  من  الكبري 

فكرة حقيقية  اإعطاء  فى  ت�ضاعد  �ضوف  ال�ضحنة،  معلومات عن  اإليه من  الو�ضول  اأمكن  ما 

الأوراق مبا  ت�ضمنتها  التى  الأ�ضناف  تلك  لونيًا عن  تعرب  ال�ضورة  كانت  اإذا  عما  �ضحيحة 

يعك�ص عدم وجود اأى خالف، اأو اأن عملية املقارنة �ضتو�ضح وجود خالف جوهرى يو�ضح اأن 

الأوراق ت�ضمنت معلومات مل تعرب عنها الدرجات اللونية فى ال�ضورة.�ص اإن هذا يعنى اأنه 

الذاكرة  بال�ضحنة وو�ضعها فى  املعلومات اخلا�ضة  مطلوب من رجل اجلمارك مراجعة كل 

وت�ضجيلها على احلا�ضب، ومراجعة و�ضف الب�ضائع املو�ضح بالإقرار وامل�ضتندات لكى تتكون 

ال�ضورة الذهنية داخل اجلهاز وداخل عقل رجل اجلمارك. 

اخلطوة الثانية :
يبداأ رجل اجلمارك فى فح�ص ال�ضحنة بجهاز الك�ضف بالأ�ضعة متبعًا خطوات الت�ضغيل 

مع  ومقارنتها  قراءتها  فى  يبداأ  ال�ضورة  لظهور  الأوىل  اللحظة  ومنذ  املنتج،  و�ضعها  التى 

ال�ضورة الذهنية التى لديه من خالل قراءة وت�ضجيل املعلومات، ويبداأ فورًا فى ت�ضجيل كافة 

املالحظات التى ي�ضاهدها على �ضا�ضة اجلهاز، وعملية ترجمة وحتليل ال�ضورة امل�ضتخرجة 

اإمكانيات اجلهاز، حيث يجب  على  امل�ضغل  اعتماد  تتوقف على مدى  �ضا�ضات اجلهاز  على 

عليه اأن ي�ضتخدم كافة كل هذه الإمكانيات لكى يتمكن من ترجمة ال�ضورة وحتليل ما بها، اإن 

ا�ضتخدام كل املفاتيح املتاحة  التى ميكن ا�ضتخدامها فى عملية التحليل التى يوفرها اجلهاز 

هى فى الأ�ضا�ص خطوة مهمة و�ضرورية؛ لأنها تعطيه الفر�ضة للتحليل ب�ضورة اأكرث دقة... 

ومن اأمثلة هذه الإمكانيات واملفاتيح: 
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عكس األلوان :
الأبي�ص  اإىل  الأ�ضود  اللون  لعك�ص  اخلا�ضية  هذه  ن�ضتخدم  فعادة 

ال�ضورة  اإظ��ه��ار  من  متكن  اخلا�ضية  وه��ذه  الأ���ض��ود،  اإىل  والأبي�ص 

واإظهار  امللل  وك�ضر  العني  اإراح��ة  على  ت�ضاعد  املوجبة،  اأو  ال�ضلبية 

تفا�ضيل بطريقة خمتلفة فجاأة مما ميكن من التعرف على الكثري من 

التفا�ضيل. 

حتديد احلواف: 
اخلا�ضعة  املكونات  ح��واف  حتديد  فى  اخلا�ضية  هذه  وت�ضتخدم 

بطريقة  الأ�ضياء  اأ�ضكال  اأو  الأع��داد  حتديد  ميكن  وبالتاىل  للك�ضف، 

اأو�ضح. 

بالتة األلوان :
ميكن ا�ضتخدام هذه اخلا�ضية لتحديد نطاق الرتكيز فى ال�ضورة 

نن�ضح  وع��ادة  اللوين،  التحديد  خ��الل  من  الأ�ضياء  ف�ضل  بطريقة 

با�ضتخدام هذه اخلا�ضية عندما يكون مطلوبًا اإجناز عملية الت�ضوير 

فى �ضرعة واتخاذ القرار فى وقت ق�ضري .
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الزوم :
هذه اخلا�ضية ت�ضتخدم فى القرتاب من تفا�ضيل الأ�ضياء ب�ضورة اأكرب بكثري من احلجم 

املنعك�ص على ال�ضا�ضة، وهى تعترب اأكرث خوا�ص اأجهزة الك�ضف �ضيوعًا وا�ضتخدامًا، وتعترب 

ال�ضبب الأول والرئي�ضى فى الك�ضف عن اأى �ضبطية اأو خمباآت فى الب�ضائع، وميكن تكبري 

ال�ضورة وفقًا لهذه اخلا�ضية اإىل اأربع اأ�ضعاف اأو اأكرث .

تغيير الكثافة :
جتاوزًا، ميكن القول باأن هذه اخلا�ضية قد تكون الأكرث اأهمية فى عملية التحليل، حيث 

ميكن من خاللها تغيري درجة الو�ضوح لالألوان التى تعرب عن الكثافة العالية، بحيث ن�ضل فى 

العمق اإىل اأى �ضىء خمفى داخل احلاوية، فهذه اخلا�ضية متكن امل�ضغل من تعديل امل�ضاحة 

اللونية الداكنة للرتكيز على الأ�ضناف ذات الكثافة العالية والتاأكد من التفرقة بني املعادن 

والأ�ضناف الأخرى .
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ضبط الصورة :
وهو مفتاح ي�ضاعد امل�ضغل على اإعادة ال�ضورة اإىل الو�ضع الأول واإلغاء 

اأى تعديالت اأجراها على ال�ضورة. 

اخلطوة الثالثة :
يكون  ال�ضورة  من  جزء  اأى  على  بالرتكيز  ويقوم  ولدتها،  منذ  ال�ضورة  امل�ضغل  يراقب 

فيه اأى �ضىء غري مفهوم اأو غري عادى خا�ضة الأركان والأماكن غري املاألوفة فى احلاوية اأو 

اأن يتخذ القرار فور انتهاء ميالد ال�ضورة بالنتيجة التى يخرج منها،  الطرد، حيث ميكن 

وهل ال�ضحنة عليها اأية مالحظات اأم اأنها متطابقة مع ما ورد بالأوراق، وعليه اأن يالحظ ما 

يلي: 

اإذا كانت ال�ضورة غام�ضة على اأى �ضا�ضة من ال�ضا�ضات، فقد يحتاج الأمر اإىل تغيري  1 -

و�ضع الطرد اأو احلاوية على اجلهاز واإعادة الت�ضوير. 

من  مزيد  اإىل  حتتاج  الأ�ضناف  من  قليل  غري  ع��دد  على  حتتوى  التى  احل��اوي��ات   2 -

الهتمام والرتكيز. 

- 3 عندما تقوم اجلمارك بت�ضوير �ضحنة بناء على طلب اأى من اجلهات الأخرى فى 

امليناء / املطار، يجب عليه كتابة تقرير تف�ضيلى بو�ضف الب�ضائع وفقًا لل�ضورة. 

اأن  ولكنه مطلوب منه فقط  ال�ضنف،  اأن يخربك ما هو  لي�ص مطلوبًا من اجلهاز   4 -

يو�ضح اأن هناك �ضًكا فى �ضىء ما اأو اأن هناك �ضيًئا غري طبيعى. 
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الفصل األول
ملاذا نستخدم األجهزة فى العمل اجلمركى ؟

دور اجلمارك فى األلفية الثالثة
ال �شك اأن مهمة اجلمارك تختلف اليوم فى كل �شىء عن تلك املهمة التى اعتادت عليها 

الرئي�شى  الهدف  اأ�شبح  فقد  الثالثة،  االألفية  على  ال�شابقة  العقود  فى  اجلمركية  االإدارات 

للجمارك االآن هو: ت�شهيل التجارة الدولية دون االإخالل مب�شتويات الرقابة والتاأمني واحلفاظ 

التخريب وغريها من  التهريب وحماوالت  ملنع كل طرق  على م�شتوى منا�شب من احلماية 

االأن�شطة غري امل�شروعة واالإرهابية. 

اجلمارك  منظمة  و�شعته  الذى   SAFE اخلا�شة  املعايري  اإطار  لتو�شيات  ووفقًا  لذلك 

فى  املحلية  والت�شريعات  القوانني  اإىل  باالإ�شافة  املعدلة،  كيوتو  اتفاقية  وت�شمنته  العاملية 

كافة الدول والبلدان والتوجهات الوطنية لكل دولة حلماية اأرا�شيها من تلك املخاطر، فاإن 

االإدارات اجلمركية فى كل البلدان عليها اأن تركز على الرقابة من خالل اأف�شل ا�شتخدام 

ممكن للتكنولوجيا بدءًا من طرق تطبيق عمليات االنتقائية الأغرا�ض املراجعة، اأو تلك التى 

ت�شتخدم نظام وتقنيات اإدارة املخاطر... اإىل ا�شتخدام االأجهزة احلديثة التى تعمل باالأ�شعة 

ال�شينية وت�شتخدمها اجلمارك فى الفح�ض والك�شف على الب�شائع الواردة وال�شادرة. 

وقد يتبادر اإىل الذهن ت�شاوؤل منطقي: ملاذا الفح�ض باالأ�شعة فى اجلمارك ؟ 

اإن االإجابة على هذا الت�شاوؤل من ال�شهولة واملنطقية مبكان بحيث تبدو وا�شحة، حيث 

تعد هذه االأجهزة و�شيلة وطريقة جيدة وفعالة ملراقبة حركة الب�شائع دون احلاجة لتفريغ 

به  يقوم  الذى  امل�شح  �شرعة  اأن  العبوات، ف�شاًل عن  التعامل مع  اأو  الب�شائع من احلاويات 

اجلهاز وقوة االخرتاق بوا�شطة االأ�شعة و�شفاء ونقاء ال�شورة تعطى نتائج ممتازة جدًا وعلى 

الرئي�شية  العوامل  من  تعد  االأنظمة  هذه  مرونة  اأن  اإىل  باالإ�شافة  عالية،  الدقة  من  درجة 

املدعمة لهذه الوظيفة اجلديدة للعمل اجلمركي. 
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ما هى الفوائد األساسية من استخدام أجهزة الكشف باألشعة فى العمل 
اجلمركى ؟ 

1 – مكافحة التهريب: 
 حيث ت�شتطيع هذه االأجهزة اأن تك�شف عن الغرف ال�شحرية واالأماكن اخلفية التى يقوم 

قوة  من  الأ�شعتها  مبا  االأجهزة  هذه  ولكن  مهرباتهم،  الإخفاء  باأول  اأواًل  بتطويرها  املهربون 

تاركة فر�ض  وراءها  ما  وتك�شف  تتغلغل فى اجلدران احلديدية  اأن  ت�شتطيع  ونفاذ  اخرتاق 

منعدمة للمهربني للفوز باأى غنائم من التهريب. 

اجلمارك  منظمة  توصيات  ومع  الصادرة  احلاويات  تأمني  مبادرة  مع  2 –  التوافق 
العاملية: 

االإجراءات  ع��دًدا من  2000 خلفها  �شبتمرب  يوم احل��ادى ع�شر من  اأح��داث  تركت  لقد 

ال�شربات  لهذه  كنتيجة  املتحدة  الواليات  بها  بداأت  احلدود،  مراقبة  عمليات  فى  امل�شددة 

املوجعة لها، ثم تلتها كثري من بلدان اأوروبا واآ�شيا وباقى قارات العامل، ومن تلك االإجراءات 

 Container )التى بادرت بها الواليات املتحدة االأمريكية و�شميت ) مبادرة تاأمني احلاويات

.  security Initiative( CSI

والتى هى مبادرة حتاول اجلمارك االأمريكية من خالل تطبيقها، خلق نوع من مواجهة 

الهجمات االإرهابية بخط دفاع اأوىل فى بلد الت�شدير وقبل الو�شول اإىل االأرا�شى االأمريكية، 

قادمة  ب�شائع بحرية  يقبع داخل حاوية  �شامل  لو وجد �شالح دمار  اأنه  تقوم على  فالفكرة 

عن طريق البحر اإىل الواليات املتحدة االأمريكية ثم مت تفجريها �شتقع كارثة جديدة حتمًا، 

ومن االأف�شل اإجراء عمليات التفتي�ض بالكامل وامل�شح باالأ�شعة فى بلد الت�شدير قبل و�شول 

ال�شحنة املميتة للواليات املتحدة االأمريكية. 

وال يقت�شر االأمر على هذه املبادرة، بل ميتد اإىل مبادرة منظمة اجلمارك العاملية التى 
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الدولية  التجارة  و�شالمة  تاأمني  معايري  اإط��ار  خالل  من  اجلمركية  االإدارات  كافة  دعت 

املعروف با�شم ) �شيف - SAFE( اإىل تبنى وا�شتخدام كافة الو�شائل التكنولوجية احلديثة، 

االإجراءات  �شواء كاأحد  العمل اجلمركى  ال�شينية فى  باالأ�شعة  الك�شف  اأجهزة  راأ�شها  وعلى 

اجلمركية اأو كو�شيلة ملكافحة التهريب ومقاومة االإرهاب. 

3 – ترشيد إجراءات الرقابة اجلمركية من أجل خفض زمن اإلفراج: 
اإن زمن االإفراج اجلمركى هو اأهم معايري قيا�ض االأداء اجلمركي، وت�شعى كافة االإدارات 

هذه  ال�شتيفاء  ال��الزم  الزمن  تقليل  اأج��ل  من  اإجراءاتها  منظومة  خف�ض  اإىل  اجلمركية 

اإن  االإجراءات، وتعترب اأجهزة الك�شف باالأ�شعة اإحدى الو�شائل اجليدة لتحقيق هذا، حيث 

اأن الك�شف اليدوى ي�شتغرق الكثري من  عملية امل�شح ت�شتغرق ب�شع دقائق معدودة فى حني 

الوقت واجلهد واملال. 

4 – حتسني كفاءة وفعالية الرقابة اجلمركية وتأمني التجارة الدولية: 
مما ال �شك فيه اأن الرقابة اجلمركية التقليدية تقوم على طرق وو�شائل مل تعد تنا�شب 

اأجهزة  ا�شتخدام  ويعترب  التهريب،  ع�شابات  ت�شتخدمها  التى  التطور  البالغة  التكنولوجيا 

عمليات  اأم��ام  منيع  �شد  كحائط  تقف  التى  احلديثة  الو�شائل  اإح��دى  هو  باالأ�شعة  الك�شف 

امل�شتخدم،  التمويه  اأو  التغليف  نوع  اأن تكت�شف املخباآت مهما كان  وت�شتطيع  التهريب هذه، 

فاالأ�شعة تنفذ اإىل اأماكن ال ميكن للطرق اليدوية بلوغها فى االأحوال العادية، وال حتى عند 

التوقف الإجراء عمليات تفتي�ض دقيقة. 

للمجتمع التجارى  5 –  حتسني صورة اجلمارك احلديثة واالرتقاء مبستوى اخلدمة املقدمة 
مع عدم اإلخالل مبستويات الرقابة اجلمركية املطلوبة: 

فى الوقت احلا�شر، توجهت كافة االإدارات اجلمركية اإىل منهجية حديثة فى العمل تقوم 

التوجه  اأو   )customer oriented approach( وُتعرف مببداأ العميل  على خدمة 

بالعميل، بحيث يكون املتلقى للخدمة هو االأ�شا�ض فى حتديد ا�شرتاتيجيات العمل وم�شتويات 
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اإىل حت�شني كبري فى اخلدمة  ا�شتخدامها  يوؤدى  اأن هذه االأجهزة  الذكر  االأداء، وغنى عن 

اإخالل  دون  االإج��راءات  ت�شهيل  فى  ال�شعبة  املعادلة  لتحقق  وامل�شدرين  للموردين  املقدمة 

بالرقابة.

واملنتجني  والدول  املنتجات  كافة  تشمل  وضخمة  محدثة  بيانات  قاعدة  6 –  إنشاء 
واملصدرين: 

بيانات  قواعد  وتت�شمن  اآلية،  حا�شبات  با�شتخدام  تعمل  باالأ�شعة  الك�شف  اأجهزة  كل 

واأر�شيًفا كاماًل بال�شور لكل ال�شحنات التى مت ت�شويرها با�شتخدام هذه االأجهزة، وهو ما 

ي�شهم بقدر كبري ومهم فى تكوين قواعد بيانات جمركية تدعم اأنظمة املخاطر واال�شتهداف 

واالنتقائية وغريها من النظم اجلمركية احلديثة.

قد يت�شاءل البع�ض.. ملاذا هذا االهتمام باأجهزة الك�شف باالأ�شعة فى االإدارات اجلمركية؟ 

وملاذا تتبنى اجلمارك م�شروعاتها ال�شتخدام الك�شف على الب�شائع باالأ�شعة كاأحد االإجراءات 

فيها ؟ ولكن مما �شبق.. ميكن تلخي�ض مربرات واأهداف االإدارة اجلمركية فى ا�شتخدام 

اأجهزة الك�شف باالأ�شعة ال�شينية على الب�شائع فى االأهداف التالية: 

أواًل-   تأمني البالد من مخاطر تهريب األسلحة واملتفجرات خاصة الراتنجية التى ميكن 
استخدامها فى عمليات اإلرهاب: 

اإن ا�شتخدام اأجهزة الك�شف باالأ�شعة ي�شاعد ب�شورة فعالة واأ�شا�شية فى تاأمني البالد من 

اأخطار التهريب ب�شفة عامة. 

البالد  وا�شتقرار  اأمن  اإىل زعزعة  تهدف  التى  التهريبية  االأعمال  تلك  وب�شفة خا�شة   

فالعمليات االإرهابية التى تتم فى االآونة االأخرية، ا�شتخدمت اأ�شلحة ومتفجرات م�شنوعة من 

املواد الراتنجية واملواد الع�شوية ذات الكثافة القليلة، والتى ال ميكن الك�شف عنها با�شتخدام 

االأنواع املتعارف عليها من اأجهزة الك�شف باالأ�شعة. 

ب�شحبة  وترد  البال�شتيك،  من  م�شنوعة  م�شد�شات  االآن  ي�شتعملون  االإرهابيني  بع�ض   
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ميكن  وال  غريها،  اأو  ال�شفن  اأو  الطائرات  �شواء  النقل  و�شائل  من  و�شيلة  اأية  على  اأحدهم 

الك�شف عن هذه امل�شد�شات اإال من خالل اأجهزة ت�شتطيع الك�شف عن املواد البال�شتيكية، 

وهو ما حتققه اأجهزة الك�شف باالأ�شعة التى بداأت اجلمارك فى كافة اأنحاء العامل ا�شتخدامها 

كو�شيلة فعالة من و�شائل اجلمارك فى مكافحة االإرهاب الدويل. 

على  للحفاظ  اليدوى  والفحص  الكشف  محل  باألشعة  الكشف  عملية  ثانيا-  إحالل 
البضائع وعدم املساس بالعبوات، ومن ثم تقليل تكلفة التخليص اجلمركى: 

اإن الك�شف باالأ�شعة يعترب فى حد ذاته �شابقة هى االأوىل من نوعها فى العمل اجلمركي، 

باالأ�شعة  الك�شف  اأجهزة  ا�شتخدام  العامل فى  االإدارات اجلمركية فى  العديد من  بداأ  حيث 

الأغرا�ض الك�شف على الب�شائع الواردة كبديل عن العمل اليدوي، فهذه االأجهزة ت�شتطيع اأن 

تقوم بالك�شف على الب�شائع امل�شحونة داخل احلاويات بطريقة دقيقة جدًا وفعالة، وتعطى 

باأية طريقة  العبوات  التعامل مع  اأو  يتم فتح احلاوية  اأن  100% دون  بن�شبة  نتائج �شحيحة 

من طرق التعامل اليدوى التقليدية... فمثاًل حاوية حتتوى على ثالجات منزلية داخل 500 

اأ�شناف خالف هذه  اأى  وجود  امل�شتخرجة حتديد عدم  ال�شورة  كرتونة، ميكن من خالل 

بيانات  العمل اجلمركى بعد ذلك على مطابقة  املنزلية، ويقت�شر  للثالجة  املتماثلة  العبوة 

واحدة  عبوة  مع  التعامل  خالل  من  اإلخ  احلجم..  املوديل،  املاركة،  مثل  االأخ��رى  الفاتورة 

فقط دون احلاجة الإخراج م�شمول احلاوية بالكامل خارج احلاوية، الأغرا�ض ح�شر العدد 

والتاأكد من متاثل العبوات.. وبديهى من هذا التف�شيل اأن نكت�شف اأن هذه العملية يرتتب 

عليها الكثري من الوفر فى املال املطلوب اإنفاقه فى عملية التخلي�ض والزمن امل�شتغرق فيها، 

فعدم اإتالف العبوات اأثناء عملية الك�شف اليدوى �شوف يغنى متامًا عن طلب مزيد من هذه 

االأغلفة لكى يتم ا�شتبدال تلك التى تلفت اأثناء عملية الك�شف اليدوي، ولن يحتاج االأمر اإىل 

عمالة لكى تقوم باإخراج املحتويات من داخل احلاوية اإىل خارجها ثم اإعادتها مرة اأخرى 

بعد عملية الك�شف اليدوي.. ف�شاًل عن اأن الزمن الذى حتتاجه عملية الك�شف باالأ�شعة لن 

يزيد على دقائق معدودة مهما بلغ طول هذا الزمن. 
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فى  البشرى  العنصر  عن  واالستغناء  اجلمركى  العمل  تطوير  لعملية  ثالثًا-  التمهيد 
التعامل مع البضائع :

فى اإطار العمل الدءوب الذى تقوده منظمة اجلمارك العاملية فى �شبيل حتديث االإدارات 

اجلمركية فى كافة اأنحاء العامل فى االألفية الثالثة، والذى يهدف اإىل تطوير العمل اجلمركى 

عن طريق حتقيق اال�شتخدام االأمثل للتكنولوجيا احلديثة فى كافة املجاالت، ت�شاعد اأجهزة 

الك�شف باالأ�شعة من خالل التطبيق الكامل وال�شحيح لنظام اإدارة املخاطر فى اال�شتغناء 

توجيهه  ويتم  املخاطر  نظام  ينتج عن  فما  الب�شائع،  الك�شف على  فى  التقليدى  العمل  عن 

اإىل اأى م�شار خالف امل�شار االأخ�شر، ميكن اأن يتم عليه اإجراء مي�شر قبل القيام بالفح�ض 

التقليدي، وذلك من خالل الك�شف على الب�شائع باأجهزة الفح�ض باالأ�شعة وهو ما ت�شميه 

من  اجلمركية  االإدارة  اإليه  ت�شعى  الذى  الهدف  اإن  االأزرق.  باخلط  املخاطر  اأنظمة  بع�ض 

ق�شر االإجراءات التقليدية على ن�شبة ال تزيد على 10% من الواردات ) اخلط االأحمر( ميكن 

حتقيقه ولو ب�شورة جزئية من خالل ا�شتخدام اأجهزة الك�شف باالأ�شعة، وبالتاىل تقل ن�شبة 

الواردة  الب�شائع  لالإفراج عن  الالزم  الزمن  وينخف�ض  العمل  فى  الب�شرى  العن�شر  تدخل 

اإىل اأقل زمن ممكن، مما ي�شهم بفاعلية فى ت�شهيل التجارة وزيادة حجم التبادل التجارى 

الدوىل وهو هدف ت�شعى اإليه منظمة التجارة العاملية وحتث عليه كافة دول العامل.. 

كافة  من  املجتمع  لتأمني  اجلمركى  التهريب  مكافحة  آليات  وحتديث  رابعًا-   دعم 
مخاطر التهريب واإلرهاب: 

رغم اأن قواعد العمل اجلمركى فى اإطار منظومة منظمة التجارة العاملية تق�شى بعدم 

قليل من  يوجد عدد غري  يزال  فاإنه ال  اال�شترياد،  اأن��واع  نوع من  اأى  و�شع قيود حظر على 

على  ت�شرى  حيث  املخدرات،  مثل  واالأخالقية،  الدينية  والقواعد  تتفق  ال  التى  االأ�شناف 

اإخفاوؤها داخل  يتم  التى  الب�شائع  تلك  اإىل  باالإ�شافة  واملنع،  االأ�شناف قواعد احلظر  تلك 

احلاويات بغر�ض التهرب من دفع اأى ر�شوم عنها، اأو تلك الب�شائع التى يتطلب ا�شتريادها 
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احل�شول على موافقة بع�ض اجلهات الرقابية، وقد اأمكن من خالل ا�شتخدام هذه االأجهزة 

�شبط عدد كبري من احلاويات وو�شائل النقل التى مت اإخفاء هذه الب�شائع �شواء املحظورة اأو 

ذات الر�شوم العالية اأو القيمة العالية مثل امل�شغوالت الذهبية، العمالت الورقية، االأقرا�ض 

املخدرة واملن�شطة، اأدوية غري مرخ�شة اأو غري م�شموح با�شتخدامها واالأقم�شة ذات القيمة 

العالية، مثل اأ�شناف ال�شتائر وف�شاتني الزفاف الفاخرة ذات القيمة العالية، كلها مت اإخفاوؤها 

بغر�ض التهرب من دفع الر�شوم امل�شتحقة عنها، عالوة على مكافحة الهجرة غري ال�شرعية 

التى بداأت منذ فرتة فى نقل االأ�شخا�ض داخل حاويات اإىل الدول التى متنع الهجرة اإليها اأو 

ت�شرح بها ب�شروط بالغة فى الت�شدد واحلزم. 
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الفصل الثاني
الفحص بأجهزة الكشف باألشعة
ومنظومة اإلجراءات اجلمركية

اإن العمل اجلمركى يبداأ منذ اأن يتم تفريغ الب�شائع من على ظهر ال�شفينة وحتى خروجها 

االإج��راءات  من  مو�شوعة  ملنظومة  وفقًا  التحركات  كافة  فتكون  اجلمركية،  الدائرة  من 

اأو  الدائرة اجلمركية  داخل  الآخر  مكان  النقل من  اأو  التخزين  عملية  فى  �شواء  اجلمركية 

�شحب عينات اأو ك�شف ومعاينة للب�شائع اأو حتميل للخروج من الدائرة اجلمركية. �شل�شلة من 

االإجراءات تتم كلها وفقًا ملا تقرره االإدارة اجلمركية، وعندما ميتد بنا احلديث عن القيام 

بفح�ض جزء من الواردات بوا�شطة اأجهزة الفح�ض باالأ�شعة، فالبد من حتديد متى وكيف 

واأين يتم هذا من خالل منظومة االإجراءات اجلمركية نف�شها، وهذا اأمر غاية فى االأهمية 

لواقعة �شبط تتم من  القانونى  التكييف  اأو من ناحية  التنظيم وال�شفافية  �شواء من ناحية 

خالل هذه االأجهزة، فالبد من وجود اإطار ت�شريعى قانونى ينظم هذا العمل داخل املنظومة 

االإجرائية للجمارك، وهذا ما جنده وا�شحًا فى الالئحة التنفيذية لقانون اجلمارك امل�شرى 

الك�شف  ملحطات  التالية  الر�شائل  اإخ�شاع  يجب  اأن��ه  على  منها   )  89  ( امل��ادة  تن�ض  التى 

باالأ�شعة: 

اأ - ر�شائل الرتانزيت الواردة بر�شم املناطق احلرة العامة. 

ب - الر�شائل التى حتوى �شنفًا واحدًا وطرودها متماثلة. 

تو�شح  اأن  على  باالأ�شعة،  فح�شها  اأهمية  املخت�ض  اجلمرك  يرى  التى  ج -  الر�شائل 

االأ�شباب على البيان اجلمركى مبعرفة مدير اجلمرك اأو من ينوب عنه. 

الوزارى  القرار  ا�شتوجب  التى  ال�شحنات  من  الثالثة  املجموعات  ه��ذه  اإىل  وبالنظر 

خ�شوعها للفح�ض باالأ�شعة جند اأنها حتتاج اإىل نوع من التحليل واملناق�شة لكى نتعرف على 
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كيفية القيام بعملية الفح�ض باالأ�شعة دون اأن يتعار�ض هذا مع منظومة االإجراءات اجلمركية 

اأو يوؤدى اإىل زيادة عبء جديد على امل�شتورد. 

�أمرين غاية  �أن نو�ضح  وقبل تناول كل جمموعة من هذه �ملجموعات �لثالثة يجب 

فى �لأهمية:  

• اأن هذه املجموعات لي�شت حمددة دوليًا اأو متفًقا عليها فى منظمة اجلمارك العاملية  	
اأو تن�شح بها هيئة دولية معينة، ولكنها وجهة نظر االإدارة اجلمركية التى تختلف 

بل  اجلمركية،  االإدارة  لدى  االأجهزة  ا�شتخدام  واأه��داف  بلد،  كل  ظ��روف  ح�شب 

وتتوقف على كم االأجهزة املتوافر لدى هذه االإدارة، والذى قد ي�شمح اأو ال ي�شمح باأن 

يكون الفح�ض باالأ�شعة جزًءا من منظومة االإجراءات اجلمركية. 

اأو يحد من �شلطة اجلمارك، وكذا اجلهات التى تتعاون معها فى  اأن هذا ال مينع   • 	
النواحى  مع  والتعامل  التهريب  ومكافحة  الرقابة  جمال  فى  االأجهزة  ا�شتخدام 

من  التنفيذية  الالئحة  ت�شمنتها  التى  املجموعات  نطاق هذه  للبالد خارج  االأمنية 

قانون اجلمارك امل�شري. 

أوال - رسائل الترانزيت الواردة برسم املناطق احلرة العامة: 
اإن اجلمارك امل�شرية لديها كم كبري من الب�شائع التى ترد عرب املوانئ البحرية قا�شدة 

املناطق احلرة العامة، تلك املناطق التى ميكن التخزين فيها، واملناطق احلرة العامة عبارة 

عن منطقة حمددة بحدود جغرافية ُين�شاأ بداخلها العديد من ال�شركات واملن�شاآت وامل�شروعات 

امل�شتثمرين  ملختلف  امل�شرتك  الن�شاط  ذات  اأو  التخزينية  اأو  اخلدمية  اأو  االإنتاجية  �شواء 

اأو االأجانب ويوجد العديد من املناطق احلرة العامة بجمهورية م�شر  اأو العرب  امل�شريني 

العربية مثل: 

•املنطقة احلرة العامة مبدينة ن�شر بالقاهرة . 	
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•املنطقة احلرة العامة بالعامرية باالإ�شكندرية . 	

• اأكتوبر . املنطقة احلرة العامة االإعالمية مدينة 6	

•املنطقة احلرة العامة باالإ�شماعيلية.  	

•املنطقة احلرة العامة ببور �شعيد . 	

•املنطقة احلرة العامة بدمياط . 	

•املنطقة احلرة العامة باالأدبية بال�شوي�ض . 	

املوانئ  من  ترد  التى  وال�شحنات  الر�شائل  فاإن  املناطق،  هذه  فى  العمل  لنظام  ووفقًا 

هذه  من  تخرج  التى  اأو  املناطق  هذه  اإىل  بريًا  نقلها  يتم  ثم  الرتان�شيت  بر�شم  البحرية 

للقواعد اخلا�شة  اإىل اخلارج ال تخ�شع  لت�شديرها  البحرية  املوانئ  اإىل  ثم ت�شل  املناطق 

ال  كما  وال��واردات،  بال�شادرات  اخلا�شة  اجلمركية  لالإجراءات  وال  والت�شدير  باال�شترياد 

تخ�شع لل�شرائب اجلمركية وال�شريبة العامة على املبيعات وغريها من ال�شرائب والر�شوم 

وهو االأمر الذى ي�شتوجب فى بع�ض االأحيان اأن تتم الرقابة على هذه ال�شحنات من خالل 

والقوانني من  القواعد  مع  التوافق  ل�شمان  تنفيذها  يتم  التى  االإج��راءات اجلمركية  بع�ض 

ناحية اأو عدم وجود خمالفات ا�شتريادية مع هذه ال�شحنات من ناحية اأخرى، وقد كانت هذه 

ال�شحنات مرتعًا خ�شبًا للتهريب قبل ا�شتخدام اجلمارك امل�شرية الأجهزة الك�شف باالأ�شعة، 

حيث تكرر االإفراج عن ال�شحنات من امليناء بدون اإجراءات ثم يتم تهريب املحتوى داخل 

البالد قبل الو�شول اإىل املناطق احلرة مما ترتب عليه �شياع الكثري من احل�شيلة اجلمركية 

من ناحية ودخول ب�شائع كثرية غري م�شموح اأو مرغوب بدخولها اإىل البالد من ناحية اأخرى، 

وملا كانت املنظمات الدولية واالتفاقيات التى تكون م�شر ع�شوًا فيها تق�شى باأن ال تتم اأى 

اإجراءات فح�ض اأو معاينة على ر�شائل الرتانزيت فقد كان احلل االأمثل فى الق�شاء على هذه 

الثغرة هو ا�شتخدام اأجهزة الفح�ض باالأ�شعة للتعرف على حمتوى هذه احلاويات املنقولة اإىل 

املناطق احلرة العامة عند خروجها من موانئ الو�شول ثم مطابقة هذه ال�شورة امل�شتخرجة 

الفصل الثانى - الفحص بأجهزة الكشف باألشعة 



91

من االأجهزة مع ما هو وارد بامل�شتندات، وحتى بعد اأن �شدرت القرارات بعر�ض هذه النوعية 

من ال�شحنات على اأجهزة الك�شف باالأ�شعة، مت �شبط عدد غري قليل من احلاالت التى حاول 

املهربون ا�شتغالل التي�شري املمنوح لر�شائل الرتانزيت فى تهريب ب�شائع حمظورة اأو عالية 

اإنتاج  اأن امل�شمول عبارة عن م�شتلزمات  الر�شوم داخل هذه احلاويات، بينما االأوراق تفيد 

للم�شانع املوجودة فى هذه املناطق احلرة. 

�إج��ر�ء�ت �لفح�ص بالأ�ضعة على مثل هذه �لر�ضائل، حيث تن�ص  وتنظم �ملادة )115( 

على: 

تتم اإجراءات الرتانزيت غري املبا�شر وفقًا ملا ياأتي: 

الذى  الفرع اجلمركى  اأو  املكتب  اإىل  ببيان جمركى  ينيبه  اأو من  ال�شاأن  يتقدم �شاحب 

اأن  النهائية، على  لوجهتها  نقلها  اإج��راءات  تنفيذ  للبدء فى  االأجنبية  الب�شائع  اإليه  و�شلت 

يرفق بالبيان ما ياأتي: 

•الفواتري.  	

•بيان العبوة.  	

•بولي�شة ال�شحن.  	

•اإذن الت�شليم املالحي.  	

•طلب االإر�شال من اأ�شل و�شورتني اأو النموذج املميكن.  	

ال�شرائب  من  وغريها  اجلمركية  والر�شوم  بال�شرائب  جمركيًا  مقبول  •�شمان  	
والر�شوم االأخرى. 

ب - يقوم جمرك �لإر�ضال باإدر�ج �لبيانات �جلمركية باحلا�ضب �لآيل، كما يقوم بفح�ص 

�مل�ضتند�ت وحتديد م�ضار �مللفات و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لآتية: 
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تقدمي  من  والتاأكد  امل�شتندات  مراجعة  تتم  االأخ�شر  بامل�شار  االإف���راج  حالة  فى  1 -

املعاينة  اإىل  باالإ�شافة  وجدت  اإن  الرقابية  اجلهات  موافقة  وا�شتيفاء  ال�شمانات 

واملطابقة للتاأكد من ال�شنف والكميات فى حالة االإفراج بامل�شار االأحمر. 

مترير الر�شائل الواردة بر�شم الرتانزيت املنقولة اإىل االإيداعات العامة اأو اخلا�شة  2 -

اأو اإىل املناطق احلرة واملناطق االقت�شادية ذات الطبيعة اخلا�شة اأو املوانئ اجلافة 

اأو الرتانزيت عرب البالد والتى يفرج عنها بامل�شار االأخ�شر ي�شرتط �شالمة اأختام 

احلاويات واأن تكون الطرود بحالة ظاهرية �شليمة على جه�از ) X-RAY ( وفقًا ملا 

تقرره اإدارة املخاطر. 

مميكن  خا�ض  �شجل  فى  لقيدها  يوميًا  اجلمرك  ح�شابات  اإىل  ال�شمانات  تر�شل  3 -

وتر�شل ملفات البيانات اإىل اإدارة حفظ البيانات. 

التاأكد من �شالمة اأختام احلاويات واأن الطرود بحالة ظاهرية �شليمة.  4 -

اتخاذ  بعد  االإر�شال  طلب  و�شورة  اأ�شل  على  بالتوقيع  التعريفة  ق�شم  رئي�ض  يقوم  5 -

اإن  االإجراءات اجلمركية، ويتم حتديد االختالف فى امل�شمول وامل�شتندات املقدمة 

حت�شيل  مع  املقدمة  ال�شمانات  قيمة  فى  ذلك  ويراعى  االإر�شال،  طلب  على  وجد 

الغرامة اإن وجدت. 

اأجهزة  على  الر�شائل  هذه  عر�ض  بها  يتم  التى  االآلية  تلك  متامًا  تو�شح  املادة  هذه  اإن 

الك�شف باالأ�شعة كجزء من منظومة االإجراءات اجلمركية. 

ثانيًا - الرسائل التى حتوى صنفًا واحدًا وطرودها متماثلة: 
فى كثري من االأحوال تت�شمن ال�شحنة �شنفًا واحدًا يرد عادة فى عبوات متماثلة ال�شكل 

باالأ�شعة  والفح�ض  الك�شف  الإحالل  مثاليًا  و�شعًا  يعترب  ما  وهو  �شىء،  وكل  واللون  واحلجم 

حمل الك�شف اليدوى، فالر�شائل التى حتوى �شنفًا واحدًا تعترب مثااًل منوذجيًا لبيان كفاءة 
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وفى  داخل احلاوية  �شىء  اأى  اإظهار  الك�شف  اأجهزة  ت�شتطيع  باالأ�شعة، حيث  الك�شف  نظام 

اأو الطرود،  اأو كبريًا، دون احلاجة لفتح احلاوية  اأى مكان منها ومهما كان حجمه �شغريًا 

ون�شرب مثااًل حلاوية تت�شمن ر�شالة من الثالجات املنزلية 18 قدًما، لو قام امل�شتورد باإخفاء 

علبة �شغرية فى حجم علبة الكربيت فى اأى مكان بها داخل ج�شم الثالجة اأو داخل الطرد 

وال  بو�شوح  العلبة  هذه  بيان  باالأ�شعة  الك�شف  جلهاز  الأمكن  احلاوية،  من  مكان  اأى  فى  اأو 

يحتاج االأمر خلربة معينة اأو كفاءة عالية فى حتليل وقراءة ال�شورة لكى يتم الك�شف عن 

هذه االأ�شياء املخفاة داخل حاوية متماثلة. وكذلك احلال بالن�شبة للمعدات الثقيلة والكبرية 

احلجم التى ترد عادة قطعة واحدة منها داخل احلاوية وال ي�شمح وزنها وال حجمها بالتعرف 

التعرف على هذه  باالأ�شعة  الك�شف  با�شتخدام جهاز  اأو ما خلفها، وميكن  على ما بداخلها 

اإخفاء الأ�شناف غري مدرجة  اأو  اأية عمليات تهريب  والتاأكد من خلوها متامًا من  الب�شائع 

بامل�شتندات املرفقة بالبيان اجلمركي. 

ال�شحنات  من  النوعية  هذه  على  اجلمركى  بالك�شف  باالأ�شعة  الفح�ض  اأجهزة  قيام  اإن 

�شوف يرتتب عليه نتائج بالغة االأهمية لالإدارة اجلمركية يتمثل بع�شها فيما يلي: 

-  اكت�شاف اأى مهربات يتم اإخفاوؤها داخل احلاوية اأو داخل العبوات بو�شوح وي�شر تام 

بغ�ض النظر عن طريقة االإخفاء اأو مكانه، حيث اإن متاثل العبوات يعطى العني الفر�شة 

لروؤية اأى �شىء خمالف مهما كان حجمه. 

-  تي�شري حركة التجارة وت�شريع االإجراءات اجلمركية، حيث عادة ما ترد هذه االأ�شناف 

واحد(  �شنف  غذائية  م��واد  حاوية  )ع�شرون  احلاويات  من  كبري  عدد  فى  الواحدة 

طوياًل  وقًتا  ي�شتوجب  املحتوى  من  �شئيلة  ولو  ن�شبة  على  اليدوى  الك�شف  وبتطبيق 

5 دقائق لكل  لتنفيذه، بينما عن طريق الفح�ض باالأ�شعة لن ي�شتغرق االأمر اأكرث من 

حاوية لتنفيذ املطلوب بكفاءة عالية. 

-  �شرعة التعامل مع احلاويات التى حتوى االأ�شناف امل�شحونة �شب فى احلاويات والتى ال 
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ميكن للب�شر التعامل معها اإال بتفريغ كامل ال�شحنة من احلاوية وهو ما يحتاج اإىل وقت 

النتيجة بال فائدة حيث قد ي�شفر الك�شف  النهاية تكون  ونفقات ومعدات كثرية وفى 

اليدوى بعد ذلك عن عدم وجود اأى خمالفات وهو ما يعطى االنطباع بتع�شف االإدارة 

اجلمركية وعدم اهتمامها باملتعاملني. 

ثالثًا - الرسائل التى يرى اجلمرك املختص أهمية فحصها باألشعة: 
ياأتى هذا من منطلق اأن جهاز الك�شف باالأ�شعة هو اأحد الو�شائل واالأدوات املتاحة لالإدارة 

اجلمركية والتى ميكن ا�شتخدامها لتحقيق االأهداف املوكولة اإليها، وتنفيذ االأن�شطة املطلوبة 

منها، وملا كانت هذه االأهداف يق�شى بع�شها ب�شرورة حماية االقت�شاد القومى وحماية اأمن 

البالد من خماطر التهريب باأنواعه، فاإنه يجوز الإدارة اجلمرك املخت�ض اأن تلجاأ ال�شتخدام 

جهاز الك�شف باالأ�شعة فى اأى حالة من احلاالت التى ترى لها �شرورة، ودون اإبداء اأ�شباب 

اأو تقدمي مربرات، الأن اجلهاز والعاملني عليه هم جزء من املنظومة اجلمركية التى ت�شعى 

لتحقيق اأهداف اجلمارك ككل، ويعترب مدير اجلمرك املخت�ض م�شئواًل عن اتخاذ هذا القرار 

وتربيره فى حالة �شكوى �شاحب ال�شاأن اأو ت�شرره من هذا االإجراء �شمانًا لل�شفافية وح�شن 

اأخرى من اجلمارك  ا�شتخدام ال�شلطة دون تع�شف، ففى كثري من احلاالت، طلبت جهات 

فح�ض بع�ض ال�شحنات بوا�شطة اجلهاز رغم عدم وجود حاجة للتعامل مع هذه الب�شائع من 

قبل اجلمارك، مثلما حدث عندما كان هناك ا�شتباه فى ب�شائع �شادرة للخارج ووردت عنها 

اإخبارية بوجود جثث ب�شرية فيها، وبالك�شف على اجلهاز تبني بالفعل وجود اأج�شام على �شكل 

هيكل ب�شرى مما ي�شتخدم كنماذج للخياطني ملفوفة بعناية بطريقة ت�شبه املومياوات مما 

ا�شرتعى انتباه رجال املراقبة وطلبوا م�شاعدتهم فوافقت االإدارة اجلمركية على ذلك، وقد 

ياأتى الطلب من اجلمرك نف�شه، مثل اأن يطلب مدير اجلمرك عر�ض �شحنة من ال�شخانات 

الكهربائية على اجلهاز للتاأكد من خلو االأوعية الداخلية لل�شخان من اأى مهربات رغم اأن 

الك�شف اليدوى مت بالفعل وال توجد مالحظات من ناحية االإجراءات اجلمركية.. وهكذا .
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ال�شهولة والي�شر حيث  الواقع بهذه  اأن االأمور ال ت�شري فى  اأن نذكر  اأنه من االأمانة  على 

غالبًا ما تواجه االإدارة اجلمركية م�شكلة كبرية تتمثل فى اأن هذه االأجهزة حتتاج فى بع�ض 

ك�شفها  املطلوب  نقل احلاوية  يتم  اأن  مثل  م�شاعدة  اأجهزة  اإىل  بع�ض احلاالت  وفى  املواقع 

اإىل موقع جهاز الك�شف باالأ�شعة، وعادة ما يتم هذا من خالل ال�شركات التى تقوم باإدارة 

حمطات احلاويات والتى فى العادة تطالب �شاحب ال�شاأن مبقابل تاأجري املعدات التى �شوف 

تقوم بالنقل من مكان التخزين اإىل مكان الك�شف، ويت�شرر �شاحب ال�شاأن من هذه التكلفة 

االإ�شافية ويطالب فى كثري من االأحيان اأن يتم الك�شف اليدوى بداًل من الك�شف باالأ�شعة جتنبًا 

لهذه التكلفة، وعادة تقف االإدارة اجلمركية مكتوفة االأيدى اأمام هذه امل�شكلة الأنها لي�ض من 

باالأ�شعة،  الك�شف  جهاز  خلدمة  حاويات  نقل  ومعدات  اأجهزة  توفري  اأو  متلك  اخت�شا�شها 

وفى غياب التن�شيق والتعاون بني اجلهات العاملة داخل امليناء، يكون من امل�شتحيل حتقيق 

اال�شتخدام االأمثل لالأجهزة التى تعمل باالأ�شعة، لقد الحظنا فى اأحد املواقع اجلمركية تدنى 

معدالت العر�ض على اجلهاز، وبدرا�شة االأمر ات�شح اأن ال�شركة امل�شئولة عن حمطة تداول 

احلاويات تفر�ض ر�شوًما باهظة على نقل احلاويات من واإىل جهاز الفح�ض باالأ�شعة مما 

يوؤدى اإىل زيادة العبء على اأ�شحاب ال�شاأن وتف�شيل الك�شف اليدوى عن الفح�ض باالأجهزة 

ومل تفلح مفاو�شات االإدارة اجلمركية مع هذه ال�شركة لكى ت�شمح بتقدمي هذه اخلدمة بدون 

مقابل اأو حتى مبقابل ب�شيط، حيث يقت�شى هذا وجود نوع من التعاون والتن�شيق واجلدية فى 

التعامل بني اجلمارك ومثل هذه ال�شركات وتعامل اجلميع مع ال�شالح العام ولي�ض امل�شالح 

اخلا�شة لكل وحدة اإدارية. 

الفحص باألشعة وإدارة املخاطر :
 فى الكثري من االإدارات اجلمركية املتقدمة يتم ا�شتخدام اأجهزة الك�شف باالأ�شعة كاأحد 

م�شارات نظام اإدارة املخاطر)امل�شار االأزرق(، بحيث يتم الك�شف على الواردات التى تنطبق 

ودون احلاجة  اليدوى  الك�شف  كامل عن  املخاطر كبديل  اإدارة  بنظام  العمل  عليها معايري 

اإىل تكرار عملية الك�شف يدويًا وباالأ�شعة بعد ذلك، ولكى ميكن اأن نتفهم تلك االآلية وكيفية 

ا�شتخدام هذه االأجهزة فى منظومة املخاطر، نعطى مثااًل لهذا: 
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  ففى اأىٍّ من احلاالت التى ذكرناها واالأمثلة التى �شبق بيانها عن ال�شحنات التى يتم 

عر�شها على جهاز الفح�ض باالأ�شعة، يقوم نظام اإدارة املخاطر من خالل احلا�شب االآىل 

اأو  ال�شب  الب�شائع  اأو  واحدًا  التى حتوى �شنفًا  الر�شائل  تلك  الأىٍّ من  اأزرق  م�شار  باإعطاء 

احلاويات التى حتوى قطعة واحدة مبا يعنى اأنه مطلوب الفح�ض باالأ�شعة وذلك وفقًا للمعايري 

التى يتم تغذية نظام املخاطر بها. 

لقد اأظهرت اإح�شاءات الت�شغيل تبايًنا �شديًدا بني معدالت ا�شتخدام اجلهاز فى املواقع 

اجلمركية، فمع ا�شتخدام الطراز نف�شه من االأجهزة، جند اأن معدالت اال�شتخدام ت�شل فى 

مكان اإىل القدرة الق�شوى، بينما يبقى اجلهاز عاطاًل عن العمل الأيام فى مواقع اأخرى، وال 

يعود ذلك لقلة الواردات اأو ال�شحنات التى تخ�شع للعر�ض على االأجهزة، بقدر ما يت�شبب فيه 

اأولئك القائمون على العمل فى هذه املواقع؛ حيث ال يزال الكثري من العاملني فى اجلمارك 

ك�شف  فى  الب�شرية  القدرات  فى  اأكرث  ويثقون  االأجهزة  هذه  ا�شتخدام  يعرفون مميزات  ال 

املهربات و.. اأ�شباب اأخرى !!!
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الفصل الثالث
أنواع أجهزة الكشف باألشعة

الشائع استخدامها فى العمل اجلمركي
قبل اأن يودع العامل االألفية الثانية ويبداأ االألفية الثالثة، بداأت بع�ض االإدارات اجلمركية 

فى الدول املتقدمة ا�شتخدام اأجهزة الك�شف باالأ�شعة فى العمل اجلمركي، واإن كانت معظم 

هذه االإدارات بداأت عملية اال�شتخدام هذه فى اأغرا�ض مكافحة التهريب ومقاومة عملياته 

2001 هرولت  �شبتمرب  اأحداث احلادى ع�شر من  وبعد  الثالثة  االألفية  بداية  ومع  املختلفة، 

ويالت  لتجنب  االأجهزة  هذه  ا�شتخدام  اإىل  النامية  اأو  املتقدمة  �شواء  ال��دول  من  العديد 

االإرهاب..

 فعلى سبيل املثال..
كانت الواليات املتحدة من اأوىل الدول التى ا�شتخدمت هذه االأجهزة ملقاومة الهجرة غري 

ال�شرعية التى تعانى منها فى احلدود اجلنوبية مع املك�شيك والتى كانت ت�شتخدم احلاويات 

فى نقل الب�شائع والب�شر اإىل داخل الواليات املتحدة االأمريكية.. 

وفى اأوروبا بداأت عديد من دولها ا�شتخدام هذه االأجهزة للك�شف عن االأ�شلحة واملتفجرات 

التى ي�شتخدمها االإرهابيون فى عملياتهم والتى نتج عنها تفجريات لندن عام 2005، وكانت 

جمهورية م�شر العربية من اأوىل الدول التى �شارعت باقتناء هذه االأجهزة جنبًا اإىل جنب 

مع اململكة العربية ال�شعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة وبع�ض دول اخلليج االأخرى.. 

الب�شائع  على  الك�شف  فى  لالأغرا�ض اجلمركية  باالأ�شعة  الك�شف  اأجهزة  ا�شتخدام  اإن   

ثابًتا،  اأو  واحًدا  نوًعا  ولي�ض  االأجهزة  من  متنوعة  نوعيات  اإىل  يحتاج  ال�شادرة  اأو  ال��واردة 

ترد فى طرود  التى  تلك  اأجهزة تختلف عن  اإىل  ترد داخل حاويات حتتاج  التى  فالب�شائع 

اأو داخل �شناديق اأو اأى عبوات اأخرى، وتلك تختلف عن املنقوالت التى ترد �شحبة الركاب 
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وهكذا؛ لذلك �شوف نورد فيما يلى بع�ض اأ�شكال لهذه االأجهزة من �شركات خمتلفة دون اأن 

نر�شح اأيًّا منها على االآخر.. 

تنق�شم اأجهزة الفح�ض باالأ�شعة اإىل اأجهزة ثابتة واأجهزة متحركة، وكل منها يت�شمن 

اأجهزة لك�شف احلاويات واأخرى لك�شف العبوات والطرود واحلقائب على النحو الذى يو�شحه 

التف�شيل التايل:

أواًل- األجهزة الثابتة: 
هذه االأجهزة هى التى يتم تركيبها فى موقع معني وتبقى به دون اأن يتم حتريكها، وهى 

باملطارات وحمطات  الركاب  يتم تركيبها فى �شاالت و�شول  التى  االأجهزة  تتنوع بدءًا من 

الركاب فى املوانئ البحرية، اإىل االأجهزة امل�شتخدمة للك�شف على الب�شائع الواردة جوًا فى 

املطارات اجلوية، اإىل حمطات اأو مواقع الت�شوير ال�شاملة التى ت�شم كافة وحدات اجلهاز 

�شواء تلك التى تطلق االأ�شعة اأو غرفة امل�شغلني اأو غرفة التحكم وغريها، وفيها تكون احلاوية 

بدء  نقطة  اإىل  لت�شل  املحطة  داخل  لها  املخ�ش�ض  الطريق  فى  �شاحنة متر  على  حممولة 

ال�شاحنة على �شري  بتحريك  الت�شوير  لتبداأ عملية  ال�شاحنة  ال�شائق  الت�شغيل، حيث يرتك 

اأو غري ذلك من و�شائل النقل التى تتنوع ح�شب االأجهزة وال�شركات التى  اأو قاطرة  خا�ض 

ت�شنعها، وعند انتهاء عملية الت�شوير تكون ال�شاحنة قد و�شلت اإىل منقطة اأمان ي�شتطيع 

ال�شائق اأن يقوم بقيادتها مرة اأخرى اإىل خارج هذه املحطة. 

وعادة ما يتم ا�شتخدام مثل هذا النوع من اأجهزة الك�شف على احلاويات ذات املحطات 

الثابتة فى املوانئ الوليدة اأو التى بها م�شاحات كبرية من االأر�ض ت�شمح برتكيب هذه االأجهزة 

التى قد حتتاج اإىل منطقة مناورة لل�شاحنات كبرية جدًا ..اأو قد حتتاج اإىل اأونا�ض لتحميل 

وتفريغ احلاويات اإذا ما كان اجلهاز يعمل بقطارات التحميل التى تو�شع فوقها احلاوية. 

جهاز الكشف على الباالت أو البالتات أو الطرود الكبيرة املشحونة جوًا: 
اإن هذا اجلهاز ي�شتخدم ملواجهة املخاوف التى تواجهها االإدارات اجلمركية اليوم �شواء 
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اجلهاز  هذا  يقوم  حيث  التجاري،،  الغ�ض  اأو  االإره��اب،  اأن�شطة  اأو  املخدرات،  تهريب  من 

من  تكون  التى  تلك  اأو  جوًا  �شحنها  يتم  التى  الطرود  واأ�شكال  اأحجام  كافة  على  بالك�شف 

احلجم املتداول فى غري احلاويات حيث ميكن و�شع الطرود على �شري التحميل وبدء الك�شف 

اأو  متفجرات  وجود  من  التحقق  لغر�ض  احلالة  ح�شب  بع�شها  اأو  الطرود  كل  على  باالأ�شعة 

اأ�شلحة اأو املخدرات واملمنوعات االأخرى. وعادة ما تقوم هذه النوعية من االأجهزة بالك�شف 

على الطرود فى �شهولة وي�شر ملا تتميز به من �شهولة الت�شغيل واإمكان القيام بعملية تفتي�ض 

كاملة فى دقائق قليلة .. وعادة ما يتكون هذا النوع من االأجهزة من عدة وحدات م�شتقلة 

هي: 

• وحدة توليد الطاقة الكهربائية.  	

•وحدة م�شتك�شف االأ�شعة ال�شينية.  	

•نظام التحكم فى االأ�شعة ال�شينية . 	

•اأنظمة االأمان والتاأمني باجلهاز.  	

•حجرة امل�شغل.  	

•�شري نقل الب�شائع وطاولة التحميل والتفريغ . 	
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وحدة فح�ص البالتات

وحدة فح�ص البالتات مبيناء العوجة الربي
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جهاز الكشف القابل للفك وإعادة التركيب: 
هذا النوع من االأجهزة جلاأت الكثري من ال�شركات اإىل ت�شميمه لتجنب م�شكلة عمليات 

التطوير والتحديث التى حتدث فى املوانئ واملطارات وحمطات تداول الب�شائع والتى تلزم 

تغيري مكان تركيب االأجهزة اأو اإعادة توزيعها على االأماكن بطريقة حتقق اأف�شل ا�شتخدام 

ممكن من هذه االأجهزة، الأن من االأمور التى تواجه بع�ض االإدارات اجلمركية وجود خطط 

تطوير اأو حتديث فى املوانئ مما قد يعوقه وجود حمطة كبرية ثابتة مت تركيبها ويلزم الإعادة 

تركيبها فى مكان اآخر اإجراء الكثري من االإن�شاءات اجلديدة مما ي�شتغرق الوقت واملال، بل 

وقد يوؤثر على كفاءة االأجهزة، فهذا النوع من االأجهزة القابلة للحل واإعادة الرتكيب ميكن 

�شكل  فى  يكون م�شمًما  الغالب  فى  اإن اجلهاز  امل�شكلة؛ حيث  على هذه  التغلب  من خالله 

وحدات �شابقة التجهيز، يتم نقلها فقط من مكان الآخر ب�شهولة، ثم ربطها معًا باأقل تكلفة 

ودون احلاجة الإن�شاءات جديدة. 

 

حمطة ك�شف 

بالأ�شعة من النوع 

القابل للفك 

واإعادة الرتكيب
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حمطة ك�شف بالأ�شعة من النوع القابل للفك واإعادة الرتكيب فى جمارك كوريا
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جهاز الكشف على احلاويات: 
التى  املخاوف  مواجهة  فى  فقط  ُت�شتخدم  ال  ثابتة  ك�شف  يعترب حمطة  اجلهاز  هذا  اإن 

تواجهها االإدارات اجلمركية اليوم �شواء من تهريب املخدرات، اأو اأن�شطة االإرهاب، اأو الغ�ض 

التجاري، فح�شب..، بل ُت�شتخدم اأي�شًا كاإحدى االأدوات املتاحة للجمارك للقيام باالإجراءات 

العادية للك�شف وفح�ض الب�شائع ومطابقة امل�شتندات مع الب�شائع امل�شحونة فى احلاويات، 

حيث يقوم هذا اجلهاز بالك�شف على احلاوية �شواء وهى حمملة على ال�شاحنات اأو عن طريق 

�شري نقل اأو عن طريق قاطرة حتميل، وفى غرفة امل�شغل جند عدًدا من ال�شا�شات قد ي�شل 

اإىل اأربع �شا�شات فى بع�ض االأجهزة تنقل كل منها جزًءا من ال�شورة بحيث تتكامل ال�شورة 

متامًا من خالل هذه ال�شا�شات.. 

التى لدى  التكنولوجية  اأحد احللول  باالأ�شعة هى  للك�شف  الثابتة  الكبرية  هذه املحطات 

االإدارة اجلمركية والتى متكنها من التغلب على م�شكلة العدد الكبري من احلاويات املطلوب 

الفصل الثالث - أنواع أجهزة الكشف باألشعة



104

اإنهاء اإجراءاتها فى كل يوم عمل، مما تعجز عنه االإدارة اجلمركية فى كثري من االأحيان من 

القيام به وتاأجيل االإجراءات اإىل اليوم التاىل اأو اأكرث من ذلك وبالتاىل ت�شتغرق االإجراءات 

عدة  من  االأجهزة  من  النوع  هذا  يتكون  ما  وع��ادة  واجلهد..  الوقت  من  الكثري  اجلمركية 

وحدات م�شتقلة هي: 

• وحدة توليد الطاقة الكهربائية وهى عادة ما تكون عالية اجلهد . 	

•وحدة م�شتك�شف االأ�شعة ال�شينية . 	

•نظام التحكم فى االأ�شعة ال�شينية . 	

•اأنظمة االأمان والتاأمني باجلهاز . 	

•حجرة امل�شغل . 	

•�شري نقل الب�شائع، اأو قاطرة التحميل، اأو غري ذلك من و�شائل نقل احلاوية داخل  	
نفق الك�شف باالأ�شعة. 
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حمطة الفح�ص بالأ�شعة باأحد املوانئ امل�شرية
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Rapiscan احلاويات فح�ص  حمطة 

Rapiscan منظر �شامل ملحطة فح�ص احلاويات
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ماكيت ملحطة فح�ص احلاويات

ر�شوم تو�شيحية ملحطة فح�ص احلاويات
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حمطة فح�ص بالأ�شعة )اإنتاج �شيني(
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بع�ص ال�شور لأحد اأجهزة الك�شف على احلاويات بجمهورية م�شر العربية
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جهاز فح�ص اأمريكى 
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غرفة التحكم مبحطة فح�ص احلاويات
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أجهزة الكشف على أمتعة الركاب 
فى املوانئ واملطارات واملنافذ البرية احلدودية

هذا النوع من االأجهزة قد يكون االأكرث �شيوعًا والذى يعرفه الكثريون من معتادى ال�شفر؛ 

التفتي�ض،  النوع من  لهذا  الدولية  املطارات  ما تخ�شع حقائبنا عند مرورنا فى  دائمًا  حيث 

وغالبًا ما يكون هذا اجلهاز حمتويًا على نفق متر به احلقيبة من ناحية، وعلى اجلانب االآخر 

من اجلهاز يجل�ض امل�شغل الذى لديه كافة اأدوات التحكم والت�شغيل والتحليل وال�شا�شات، وقد 

يتم تركيبها  التى  االأجهزة  اأ�شكال هذه  التنويع فى  اإىل  املنتجة  ال�شركات  الكثري من  ذهبت 

واحلقائب  الطرود  اأنواع  اأو  املتاحة  وامل�شاحات  تتنا�شب  لكى  املطارات  فى  ال�شاالت  داخل 

املعتاد تداولها مع الركاب، اأو اأماكن تركيب هذه االأجهزة؛ الأنه بطبيعة احلال فى املطارات 

توجد بع�ض املحددات املكانية والنوعية التى حتكم وتقيد من اأحجام واأ�شكال هذه االأجهزة. 
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 ثانًيا- األجهزة املتحركة: 
بعد ا�شتعرا�ض تلك االأجهزة التى يتم تركيبها ب�شفة دائمة فى اأماكنها، وما ميكن اأن 

اأو فى بع�ض االأحيان  اأو احلاجة للنقل،  ي�شببه فى بع�ض االأحيان من م�شاكل تتعلق باملكان 

تكون هناك حاجة ملحة الإجراء عمليات فح�ض باالأ�شعة فى مكان ب�شفة موؤقتة غري دائمة، 

اأنتجت كافة ال�شركات املنتجة الأجهزة الك�شف باالأ�شعة هذه االأجهزة املحمولة على �شيارات 

اأو متحركة على عجل لكى تنا�شب عملية النقل امل�شتمر لها من مكان الآخر، فهذه االأجهزة 

اإليه االإدارة اجلمركية وهى تقدم احلل  تتميز باأنها قابلة لال�شتخدام فى اأى مكان حتتاج 

لالإدارات التى ال متلك االإمكانيات املالية ل�شراء اأجهزة فى كل املواقع، بل اإن هذه االأجهزة 

وب�شورة  معينة  اأماكن  فى  فح�ض  عمليات  اإج��راء  على  للجمارك  والقدرة  الفر�شة  تعطى 

مفاجئة ال يتوقعها املهربون.

الك�شف على احلاويات،  ُي�شتعمل فى  ما  اأي�شًا متنوعة، منها  الثابتة  االأجهزة  وهى مثل 

ومنها ما ُي�شتعمل فى الك�شف على احلقائب ال�شغرية لتنا�شب العمل فى املطارات وحمطات 

الركاب. 

جهاز الكشف املتحرك لفحص احلاويات: 
جرت العادة على ت�شميته باملوبيل وله العديد والعديد من االأ�شكال تتفق وتت�شابه جميعها 

فى اأن كافة الوحدات املكونة للجهاز يتم تركيبها على �شيارة نقل كبرية )�شاحنة(، ويكون 

اجلهاز جمرد �شاحنة عند احلركة وال�شري العادى والتنقل من مكان الآخر، ثم اإذا ما و�شل 

اإىل مكان الفح�ض، تتوقف كافة اآليات القيادة والت�شغيل العادية ليبداأ العمل واحلركة كجهاز 

بني  االختالف  اأما  باالأ�شعة،  الك�شف  اأجهزة  بها  تدار  التى  التحكم  باأجهزة  يدار  للك�شف 

ت�شميم واآخر و�شركة واأخرى فينح�شر فى طول الذراع وترتيب وحدات التحكم والت�شغيل 

و�شكل كل منها، ولكنها فى النهاية ت�شم وحدات توليد الكهرباء وتوليد االأ�شعة وغرفة امل�شغل 

وكافة الوحدات االأخرى التى يتكون منها جهاز الفح�ض باالأ�شعة .
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جهاز الكشف املتحرك لفحص حقائب املسافرين: 
قد يكون مهبط الطائرة بعيًدا عن موقع اجلهاز، اأو يكون هناك حاجة لفح�ض احلقائب 

اأو يكون هناك تكد�ض وازدحام فى �شالة من ال�شاالت؛ بحيث ال ي�شتطيع  حتت الطائرة، 

اجلهاز املوجود القيام بكل العمل فى الزمن املطلوب ل�شرعة اإنهاء اإجراءات الركاب، وهذا 

اأمتعة  بفح�ض  تقوم  لكى  التنوع  هذا  من  االأجهزة  بع�ض  ا�شتخدام  يتم  اأن  فى  ال�شبب  هو 

الركاب فى املطارات اأو املوانئ اأو املنافذ احلدودية .
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جهاز الكشف السرى :
هذا اجلهاز جلاأت بع�ض ال�شركات الإنتاجه لكى ُي�شتخدم فى �شهولة وي�شر ودون احلاجة 

اإىل جذب االنتباه باأن هناك �شيارة للفح�ض باالأ�شعة، حيث يعمل اجلهاز من و�شع احلركة 

العادي، فت�شري ال�شيارة داخل امليناء اأو املطار اأو اأماكن انتظار ال�شيارات بطريقة عادية ال 

جتذب انتباه اأحد، فى الوقت الذى يقوم فيه قائدها بت�شوير كل ما مير بجواره ويفح�ض 

حمتويات ال�شيارات واحلاويات وال�شناديق بطريقة �شهلة وب�شيطة .
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الفصل الرابع 
تدريب عملى على بدء وتشغيل وصيانة جهاز الكشف املتحرك 

  فى هذا التدريب، اأوجه دعوة للقارئ ليتخيل نف�شه ع�شوًا فى فريق العمل املكلف بت�شغيل 

�شيارة الك�شف باالأ�شعة، ونذهب �شويًا للتعرف على كافة االإجراءات الالزمة لبدء وت�شغيل 

جهاز الفح�ض باالأ�شعة املتحرك :

اإىل  باالإ�شافة  اأف��راد  ثالثة  من  الطاقم  يتكون  ما  ع��ادة   • الطاقم:	 م�شئوليات 

ال�شائق، ولكل منهم دور وواجبات وم�شئوليات يجب حتديدها وتلقينها للطاقم كله 

قيادة  فى  لل�شائق  املنفردة  امل�شئولية  الواجبات  هذه  راأ�ض  على  وياأتى  و�شوح،  بكل 

ال�شيارة وحترمي ذلك مهما كانت االأ�شباب اأو االأعذار على اأى �شخ�ض اآخر القيام 

به، فال�شائق هو امل�شئول عن قيادة ال�شيارة فى كافة االأوقات وفى جميع االأحوال، 

ولكل فرد فى طاقم الت�شغيل واجبات حمددة خالل العمل �شواء قبل بدء الت�شوير 

اأو اأثناءه اأو بعد االنتهاء منه، على اأن اأهم م�شئوليات طاقم الت�شغيل على االإطالق 

هى مراعاة تعليمات ال�شالمة والوقاية، لي�ض فقط الأفراد الطاقم، ولكن اأي�شًا لكل 

من يتواجد فى منطقة عمل اجلهاز الأّى �شبب من االأ�شباب. وفيما يلى نو�شح بع�ض 

واجبات كل فرد من اأفراد طاقم الت�شغيل فى عملية ت�شغيل وا�شتخدام جهاز الك�شف 

باالأ�شعة املتحرك. 

السائق :
اإخراج  اأى منذ  النهاية،  اإىل  البداية  ال�شائق هو امل�شئول عن حركة اجلهاز من  •اإن  	
قيادة  فعملية  العمل،  انتهاء  بعد  اإليها  عودته  وحتى  التخزين  منطقة  من  اجلهاز 

بالقيادة  يتعلق  ما  وكافة  الت�شوير  عملية  اأثناء  فيها  والتحكم  وتوجيهها  ال�شيارة 

والتوجيه واحلركة، هى م�شئولية ال�شائق وحده، وال�شبب فى هذا يرجع اإىل اأن جهاز 

الك�شف املتحرك هذا يكون له واجبات وطرق قيادة خمتلفة عن تلك التى يتم بها 
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كثرية حتى  لتدريبات  ال�شائق  يخ�شع  َثمَّ  ومن  العادية،  االأحوال  فى  ال�شيارة  قيادة 

الب�شائع  على  بالك�شف  يقوم  كجهاز  اأو  عادية  ك�شيارة  اجلهاز  قيادة  اإتقان  ميكنه 

باالأ�شعة ال�شينية.

املنسق :
امل�شمى  الت�شغيل  بها ع�شو طاقم  يقوم  التى  تلك  املهمة واخلطرية  امل�شئوليات  •من  	
باملن�شق، فهو يقوم بتاأمني موقع الت�شوير ويراقبه بعد اأن يقوم بفرد ذراع الت�شغيل، 

وو�شع عالمات حتديد موقع الت�شوير، ويراقب املوقع طوال فرتة الت�شوير، وطوال 

فرتة انطالق االأ�شعة، ويتاأكد من خلوه من اأىٍّ من العاملني اأو غري العاملني .

املشغل :
•ذلك هو ال�شخ�ض امل�شئول عن قراءة االأوراق وتنفيذ عملية الت�شوير وحتليل ال�شورة  	
والت�شجيل على احلا�شب، وغري ذلك من االإجراءات التى ت�شعها االإدارة اجلمركية 

الوقاية  تعليمات  تنفيذ  مراقبة  عن  امل�شئول  هو  وامل�شغل  اإجراءاتها.  منظومة  فى 

االأ�شعة  قيا�شات  وت�شجيل  للموقع  املتكرر  امل�شح  بعمليات  يقوم  الذى  فهو  والتاأمني، 

ومقارنتها بتلك التى تعترب معايري ال يجب جتاوزها، وهو الذى يحيل ال�شورة بعد 

حتليلها اإىل رئي�ض الطاقم لتقرير ما يراه ب�شاأنها .

•تهيئة اجلهاز للعمل :  	
يبداأ الطاقم مهام عملية التهيئة بتفقد املنطقة التى مت اختيارها الإجراء الفح�ض  1 -

و�شمان عدم وجود اأية عوائق اأو موانع تعوق اأو تقلل من كفاءة عملية الت�شوير املزمع 

القيام بها.

يزيد على  االأر���ض  اأو ميل فى م�شتوى  انحناءات  اأى  التاأكد من عدم وجود  يتم  ثم  2 -

2% )يتم ا�شتخدام جهاز قيا�ض امل�شتوى الذى لدى ال�شائق(، اأو قيا�ض امل�شتوى من 

اأو غري ذلك من  الرئي�شية،  التحكم  بغرفة  املوجودة  الرقمية  التحكم  وحدة  خالل 
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الو�شائل التى ت�شمن ان�شيابية املركبة اأثناء عملية الت�شوير ل�شمان جودة ال�شورة 

امل�شتخرجة. اإن تعليمات الت�شغيل ال�شادرة من ال�شركات املنتجة عادة ما تو�شح اأن 

وجود ميل بامل�شطح اأكرث من 2 % ميكن اأن يوؤدى اإىل اأعطال للنظام .

بدء ت�شغيل حمرك ال�شاحنة والذى �شيتبعه ت�شغيل كل االأجهزة والوحدات بالتواىل  3 -

والتتابع .

التاأكد من اأن غرفة التحكم الرئي�شية وغرفة جهاز اإطالق االأ�شعة حمكمة الغلق قبل  4 -

وجتدر  االأ�شباب،  كانت  مهما  اأ�شخا�ض  اأى  من  املنطقة  خلو  وكذلك  الت�شغيل،  بدء 

هى  املنتجة  ال�شركة  من  ال�شادرة  الت�شغيل  تعليمات  تكون  اأن  ينبغى  اأنه  مالحظة 

االأوىل بالتطبيق فى حال اختالف التعليمات عن تلك التى يت�شمنها هذا التف�شري 

وال�شرح .
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الفصل اخلامس 
دراسة حول كيفية املفاضلة بني الشركات

 التى تنتج أجهزة الكشف على البضائع باألشعة السينية
تفوز  اأن  حتاول  باالأ�شعة  الك�شف  الأجهزة  املنتجة  ال�شركات  من  قليل  غري  عدد  هناك   

بتوريد اأجهزتها لالإدارات اجلمركية املختلفة فى كافة دول العامل، �شواء فى الدول املتقدمة 

ومنها  االأوروب��ى،  ومنها  اجلن�شية،  االأمريكى  فمنها  متعددة،  ال�شركات  وهذه  النامية.  اأو 

االعتبار عدًدا من  ناأخذ فى  اأن  ال�شركات  املفا�شلة بني هذه  ال�شينى وغريها، والبد عند 

املعايري التى حت�شم االختيار ب�شورة �شحيحة ل�شالح االإدارة اجلمركية، ودون اأن ت�شتطيع 

�شركة من خالل مهارات ت�شويقية عالية فى فر�ض نوعيات ال تتنا�شب وطبيعة العمل الذى 

تقوم به االإدارة اجلمركية ..وهذه املعايري نوردها فى الدرا�شة التالية :

1- مصدر األشعة املستخدم:
توليد  ت�شتخدم وحدات  اأجهزة  اأن هناك  كهربائية، مبعنى  اأو  اإما طبيعية  م�شادر  - 

االأ�شعة فيها عن طريق  توليد  يتم  اأخرى  اأجهزة  بينما  بالكهرباء،  اأ�شعة مما يعمل 

ا�شتخدام عنا�شر م�شنوعة من نظائر م�شعة مثل الكوبالت 60 اأو ال�شيزيوم 137 .

فيما يتعلق باالأجهزة التى تعمل بالكهرباء، فالكثري من اجلهات العلمية تف�شل هذه  - 

االأجهزة نظرًا الأن اجلهاز يكون على م�شتوى االأمان التام فى حالة عدم الت�شغيل، 

ففى حالة الت�شغيل يتم توليد االأ�شعة من خالل ا�شتخدام الطاقة الكهربائية، وتتنوع 

ال  طاقة  ت�شتخدم  االأجهزة  بع�ض  جند  حيث  امل�شتخدم؛  الطاقة  قدر  فى  االأجهزة 

اأجهزة ي�شل قدر الطاقة امل�شتخدمة فيها  450 كيلو فولت، بينما توجد  تزيد على 

اإىل 9ميجا فولت، والفرق بني هذه وتلك هو مدى االخرتاق، حيث اإن الطاقة حتدد 

مدى االخرتاق الذى ت�شل اإليه االأ�شع��������ة، فاالأجه��������������زة التى ت�شتخدم 3 اأو 6 اأو 9 
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ميجا فولت يكون لها مدى اخرتاق كبري ي�شل اإىل اأكرث من 300 مللى من ال�شلب، 

بينما يقل االخرتاق كلما قلت الطاقة امل�شتخدمة.

االأجهزة التى تعمل بالنظائر امل�شعة عادة ما يكون لها مدى اخرتاق اأقل ال يزيد على  - 

200 مللى من ال�شلب، ولكن امل�شكلة لي�شت فى مدى االخرتاق لهذه العنا�شر، بل فى 

نقطتني غاية فى االأهمية :

•العمر االفرتا�شى للعن�شر امل�شع: وهو عادة ما يكون مقدرًا باالأعوام )ع�شر  	
�شنوات – ثالثون عامًا( ومعروف عمليًا اأن العن�شر يبقى م�شتخدمًا لن�شف 

بالك�شف  ي�شمح  بقدر  االأ�شعة  ويولد  بكفاءة  يعمل  حيث  االفرتا�شي؛  عمره 

والت�شوير بطريقة طبيعية، ولكن من الذى �شيتوىل التخل�ض منه بعد انتهاء 

عمره االفرتا�شي؟

•كيف �شيتم التعامل معه، فعادة يكون التعاقد مع ال�شركات �شاماًل بند ال�شمان  	
الذى يغطى �شيانة واإ�شالح االأجهزة فقط، وال متتد فرتة ال�شمان اإىل اأى مدى 

قريب من انتهاء العمر االفرتا�شى للعن�شر امل�شع، ويبقى على االإدارة اجلمركية 

فى  ال�شالحية  املنتهى  كبديل عن  العن�شر اجلديد  على  باحل�شول  تقوم  اأن 

الوقت نف�شه الذى يجب عليها التخل�ض من العن�شر املنتهى ال�شالحية.

2- سرعات التصوير التى يوفرها اجلهاز:
•عادة ما ت�شتطيع االأجهزة اأن تقوم بالت�شوير باأكرث من �شرعة؛ حيث ي�شتطيع اجلهاز  	
اأو �شرعة بطيئة، فيمكن لبع�ض االأجهزة  اأن يقوم بالت�شوير ب�شرعة عالية  الواحد 

احلاوية  ت�شوير  ميكن  بينما  قدًما،   40 حاوية  لت�شوير  فقط  دقيقتني  ت�شتغرق  اأن 

ملدى  وفقًا  الت�شوير  �شرعة  وتختلف  دقائق،   9 اأو   6 قدره  زمن  فى  نف�شه  باجلهاز 

يتم  التى  والعنا�شر  ا�شتخراجها  املطلوب  ال�شورة  فى  الو�شوح  ودرج��ة  االخ��رتاق 

الك�شف عليها اأى تلك التى حتويها احلاوية.
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3- مدى االختراق :
•اأو�شحنا فيما تقدم اأن االأ�شعة املتولدة من االأجهزة لها مدى اخرتاق يختلف باختالف  	
م�شدر االأ�شعة وفقًا لقوة هذا امل�شدر، والبد اأن ي�شع القائمون على االختيار مدى 

االخرتاق كاأحد العنا�شر املهمة التى يتم على اأ�شا�شها تقييم ومفا�شلة العرو�ض التى 

تتلقاها االإدارة اجلمركية، اإذا كان العمل فى موقع جمركى يحتاج ملدى اخرتاق كبري 

للتعامل مع الب�شائع اخلردة املعدنية مثاًل.

4- نظام األشعة املستخدم :
•هناك الكثري من ال�شركات التى ت�شتخدم فقط نظام االأ�شعة املخرتقة، بينما هناك  	
من ي�شتخدم االأ�شعة املرتدة، وهناك اأجهزة جتمع بني النظامني، وبالتاأكيد اأن لكل 

االأ�شعة املخرتقة يعترب  اإن  اأن نقول  واأوجه الق�شور فيه، فال ميكن  نظام مميزاته 

نقول  اأن  البديهى  من  ولكن  �شحيح،  والعك�ض  احلاالت  كل  فى  اأف�شل  ا�شتخدامها 

ن�شبيًا ووفقًا الحتياجات ومتطلبات  اأف�شل  النظامني يعترب  ي�شمل  الذى  اإن اجلهاز 

اال�شتخدام فى املوقع املعني .

•اإن نظام االأ�شعة املخرتقة ميكن من الو�شول اإىل اأماكن بعيدة داخل احلاوية، واأي�شًا  	
ي�شاعد على اجتياز الدروع املعدنية التى قد يتم اإخفاء االأ�شياء خلفها، ف�شاًل عن 

كونه ي�شاعد على التعامل مع كل االأ�شناف امل�شنوعة من معادن اأو ذات الكثافات 

تعبئة  فى  امل�شتخدم  النوع  من  الفوالذ  من  م�شنوعة  معدنية  فزجاجة  الكبرية، 

الغازات لن تقف اأمام االأ�شعة املخرتقة والتى �شوف تخرتق اجلدار الفوالذى وت�شل 

اإىل ما وراءه.

امل�شنوعة  االأ�شناف  مع  مذهل  بو�شوح  التعامل  من  ميّكن  املرتدة  االأ�شعة  •نظام  	
ال  لكى  اللدائن  من  م�شد�شات  �شناعة  اإىل  املهربون  جلاأ  لقد  الع�شوية،  املواد  من 

ت�شتطيع االأ�شعة املخرتقة اكت�شافها، ولكن هيهات اأن ينجحوا فى االإخفاء مهما بلغت 
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مهاراتهم اإذا كان اجلهاز امل�شتعمل مما يعمل بنظام االأ�شعة املرتدة الأنه �شيك�شف 

باللون االأبي�ض ال�شاطع هذا امل�شد�ض امل�شنوع من اللدائن.

5- العدد املطلوب من املشغلني:
•لكل جهاز من االأجهزة طاقم ت�شغيل يختلف عدد وم�شئوليات اأفراده ح�شب الواجبات  	
التى تقت�شيها تعليمات الت�شغيل، وال يعنى اأن وجود جهاز ميكن ت�شغيله بعدد قليل 

من امل�شغلني اأنه اجلهاز االأف�شل، بل يجب اأن يتنا�شب عدد العاملني على اجلهاز مع 

متطلبات العمل وبلوغ اأعلى درجة دقة واأمان من ت�شغيل اجلهاز، قد يحتاج اجلهاز 

اإىل ثالثة اأو اأربعة اأفراد فى طاقم الت�شغيل فى الوقت الذى توفر االإدارة اجلمركية 

�شعف هذا العدد للطاقم الواحد، مما يوؤثر �شلبًا على تق�شيم العمل وتوزيع االأدوار، 

والعك�ض �شحيح، فقد يتطلب اجلهاز عدًدا ال يقل عن اأربعة مثاًل، فى حني اأن االإدارة 

ت�شغيل  معه  ي�شتحيل  مما  اثنني؛  اأو  واح��ًدا  ف��رًدا  اإال  توفر  اأن  ميكنها  ال  اجلمركية 

اجلهاز.

6- إمكانيات اجلهاز لتحليل الصورة:
•قد تختلف االأجهزة فى تلك االإمكانيات، فلي�ض كل جهاز تتوافر فيه اأدوات التحليل  	
نف�شها واأنظمته، ولي�شت كل ال�شركات ت�شتخدم االأدوات نف�شها، بل تختلف االأجهزة 

فى ال�شركة املنتجة الواحدة، وتختلف ال�شركات فيما بينها فى تلك االإمكانيات.

•درجة و�شوح ال�شورة اأو ما ي�شمى بدرجة ال�شطوع، واحدة من االأدوات التى تختلف ح�شب  	
الربنامج امل�شتخدم وح�شب درجة االخرتاق وح�شب قوة الطاقة وعوامل اأخرى .

اآخر وهى من �شمن  اأي�شًا قد جتدها فى جهاز وال جتدها فى جهاز  •بالتة االأل��وان  	
االأدوات املهمة فى عملية التحليل وقراءة ال�شور.
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•قد تكون كافة االأجهزة على اختالف موديالتها واأنواعها ت�شتخدم بنظام يكاد يكون  	
موحد اآلية الت�شغري والتكبري ) الزووم (، فهناك �شبه اإجماع على وجود ثالثة مفاتيح 

اأحدها للتكبري، والثانى للت�شغري، والثالث الإعادة ال�شورة على و�شعها الطبيعي.

•اإن اجلهاز الذى يحتوى على اأدوات واآليات حتكم فى ال�شورة وقراءتها تتنا�شب مع  	
متطلبات العمل فى املوقع هو اجلهاز االأف�شل دون النظر اإىل وجود اأدوات كثرية قد 

ال نحتاج اإليها فى هذا املوقع اأو امليناء.

7- األمان من األشعة :
بحياة  يودى  قد  خطر  االأ�شعة  الأن  املفا�شلة،  عنا�شر  اأهم  من  االأ�شعة  من  •االأم��ان  	
�شحية  ب�شهادات  م�شحوبة  املن�شاأ  بلد  من  االأجهزة  هذه  ترد  ما  وع��ادة  االإن�شان، 

الدولية فى  االأمان  توافر درجة  تفيد  املن�شاأ  بلد  معتمدة من اجلهات املخت�شة فى 

م�شدر االأ�شعة امل�شتخدم، ورغم اأن هذا اإجراء البد منه، اإال اأنه ال يكفى الأنه ال يوجد 

االآمن طوال عمر اجلهاز وعمله  القدر  توليد هذا  ا�شتمرار اجلهاز فى  �شمان فى 

اجلرعة  انخفا�ض  اأ�شا�ض  على  االأجهزة  بني  املفا�شلة  ميكن  فاإنه  لذلك  امل�شتمر، 

ال�شادرة منه فى ظروف الت�شغيل العادية من ناحية، ومن ناحية اأخرى يكون اجلهاز 

اأف�شل كلما كان ال يتطلب اإجراءات خا�شة للوقاية كما هو احلال فى االأجهزة التى 

ت�شتخدم م�شادر م�شعة ك� ) الكوبالت 60، وال�شيزيوم 137 (.

8- الصيانة الدورية والوقائية :
•ال يوجد جهاز للك�شف باالأ�شعة ال يحتاج اإىل عملية ال�شيانة الدورية، والتى تتم كل  	
ال�شادرة من  الت�شغيل  تعليمات  تت�شمنها  اأ�شبوع وكل فرتة زمنية حمددة  يوم وكل 

ال�شركة املنتجة، وهذه االإجراءات الدورية فى الغالب يقوم بها طاقم الت�شغيل وال 

حتتاج اإىل مهند�ض متخ�ش�ض فى ال�شيانة؛ لذلك فاإننا نرجح تلك االأجهزة التى 

ال حتتاج اإىل اإجراءات �شيانة دورية معقدة اأو �شعبة تتطلب تواجد اأ�شخا�ض ذوى 
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خربات معينة، مما يرفع التكلفة اجلارية لت�شغيل االأجهزة دون داٍع فى الوقت الذى 

اإىل بع�ض االإجراءات الوقائية ال�شهلة التى ي�شتطيع  اإال  اأجهزة ال حتتاج  يوجد فيه 

اأفراد الطاقم القيام بها فى �شهولة وي�شر.

باالأ�شعة  الك�شف  اأجهزة  كافة  اإن  حيث  اأه��م؛  م�شاألة  فتلك  الوقائية  ال�شيانة  •اأما  	
عادة  هذه  وتتم  ومولداتها،  وحداتها  وتن�شيط  لتنظيف  �شيانة  عمليات  اإىل  حتتاج 

اإما مبعرفة الفنيني املخت�شني اأو بع�ض اأفراد الطاقم املدربني، وفى كل االأحوال فاإن 

القيام بها من خالل  اإج��راءات وقائية معقدة، وميكن  اإىل  التى ال حتتاج  االأجهزة 

بع�ض الفنيني املدربني اأو اأفراد الطاقم، تعترب اأف�شل ن�شبيًا من تلك التى حتتاج اإىل 

عمليات فك للوحدات واإعادة تركيب مبعرفة اأطقم متخ�ش�شة.

9- فترة ضمان اجلهاز :
اجلمركية،  ل��الإدارة  املقدمة  العرو�ض  بني  واملفا�شلة  التقييم  عنا�شر  اأهم  من  •لعل  	
املالية؛ الأن فرتة ال�شمان رغم  تاأثرًيا مبا�شرًا على ميزانية امل�شروع  توؤثر  التى  تلك 

اأنها ال يكون لها بند م�شتقل فى الثمن، اإال اأن ثمن االأجهزة يتغري وفقًا لعدد �شنوات 

ال�شمان، وهذا اأمر بديهي، على اأن اأغلب العرو�ض تكون مت�شمنة فرتة �شمان ملدة 

عام واحد اأو اثنني على االأكرث؛ الأن ال�شركات تتجنب عملية تقادم االأجهزة وحتملها 

لتكاليف باهظة اإذا ما اأبقت على اإنتاج قطع الغيار اخلا�شة باالأجهزة التى اأنتجتها 

منذ �شنوات حتت الت�شغيل لكى توّفى التزامتها التعاقدية لفرتات ال�شمان الطويلة .

•اإن فرتة ال�شمان من العنا�شر بالغة االأهمية فى التعاقدات اخلا�شة ب�شراء اأجهزة  	
الك�شف باالأ�شعة من الناحية الفنية؛ الأنه من ال�شعب بل ومن امل�شتحيل اأن تقوم اأى 

اإدارة جمركية باإن�شاء اإدارة هند�شية لديها حتتفظ فيها بخربات فنية ب�شرية موؤهلة 

الإ�شالح االأجهزة من ناحية وبقطع غيار غالية الثمن من ناحية اأخرى؛ لذلك كلما 

كان التعاقد يت�شمن فرتات �شمان طويلة وم�شاًرا �شحيًحا لالإ�شالح بعد انتهاء فرتة 
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اأف�شل من العرو�ض االأخرى التى مل تت�شمن تي�شريات  ال�شمان؛ كان هذا العر�ض 

مماثلة.

10- السعر  :
اأقل ما ميكن هو وظيفة طبيعية  اإىل  باالأ�شعار املعرو�شة  ال�شعر والو�شول  •مفاو�شة  	
لي�شت  ال�شركات  بني  ال�شعرية  الفروق  اأن  اإىل  التنويه  يلزم  ولكن  املالية،  ل��الإدارة 

ال�شعرية  امل�شتويات  فى  ما  نوعًا  م�شتقرة  تكون  تكاد  التكنولوجيا  هذه  الأن  كبرية؛ 

واالأجهزة، وتتقارب االأ�شعار �شواء بني االأملانى واالأمريكى اأو ال�شينى وغريها.

11- قطع الغيار :
اأحد العنا�شر املوؤثرة جدًا على كفاءة ا�شتخدام االأجهزة، حيث يجب اأن يت�شمن العقد 

التزام ال�شركة باال�شتمرار فى اإنتاج قطع الغيار اخلا�شة باجلهاز واملوديل والطراز الذى مت 

التعاقد عليه ل�شنوات طويلة ال تقل عن ع�شر �شنوات، فما معنى اأن ن�شرتى جهاًزا ثم توقف 

عند  قيمة  بال  اجلهاز  ي�شبح  وبالتاىل  مثاًل،  �شنوات  ثالث  بعد  غياره  قطع  اإنتاج  ال�شركة 

توقفه الأى �شبب يحتاج لقطعة غيار ال توفرها ال�شركة، وقد تغفل بع�ض االإدارات اجلمركية 

عن و�شع هذا ال�شرط فى التعاقدات والتى ميكن ب�شببها �شياع املاليني من الدوالرات هباًء 

لهذا ال�شبب.
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الباب الرابع 
ضبطيات وحاالت عملية

مقدمة: 
�أجهزة  على  يعمل  �لذى  �لرجل  تهم  �لتى  �ملعلومات  كافة  على  تقدم  فيما  تعرفنا  لقد 

حتليل  فنيات  �أو  و�لإ�شعاعات  للأ�شعة  �لعملية  باخللفية  تتعلق  �لتى  �شو�ء  بالأ�شعة  �لك�شف 

فى  �جلمركية  �لإد�ر�ت  ت�شتخدمها  �لتى  للأجهزة  �ملتعددة  �لأن��و�ع  تلك  �أو  �ل�شور  وقر�ءة 

كافة �أنحاء �لعامل وفى كافة �ملو�قع �جلمركية مما يخدم كل �ل�شتخد�مات ويتنا�شب مع كل 

�ملو�قع، وقد يكون من �ملفيد جدً� �لآن �أن نلقى نظرة فاح�شة على بع�ض �حلالت �لعملية 

�لتى متت �شو�ء فى م�شر �أو خارجها و�لتى جنح فيها رجال �جلمارك فى �شبط مهربات 

من كافة �لأ�شناف با�شتخد�م هذه �لأجهزة، ونحاول �أن نتعرف على تلك �ملهار�ت �لأ�شا�شية 

�لتى مكنت رجل �جلمارك من �لو�شول �إىل هذه �ل�شبطية .

�إننا نوؤكد هنا، وفى كل مكان نلتقى فيه مع رجال �جلمارك �لعاملني على �أجهزة �لك�شف 

بالأ�شعة، �أن �جلهاز مهما كان متقدمًا وبه كل �لإمكانيات و�لو�شائل �ملتقدمة ل ي�شتطيع بدون 

مهار�ت �لإن�شان �أن يكت�شف �أى �شىء، فمهارة �لب�شر هى �لأ�شا�ض.

�إن �لب�شر هم �أد�ة �لنجاح فى كل �شىء ول ميكن للجهاز مهما كان �أن يقوم بالعمل وحده 

بدون خربة ومهارة �لب�شر �لذين يقفون خلف هذه �لأجهزة.
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احلالة األولى: إطارات داخلية بني اإلطارات الكبيرة :
�إن هذه �ل�شبطية قد ل تعك�ض قيمة �أو خمالفة مالية كبرية، بل �إن �مل�شبوطات ل تتجاوز 

قيمتها ب�شع مئات من �جلنيهات، ولكنها تعك�ض مهارة عالية لرجال �لفح�ض بالأ�شعة فى 

جمال حتليل �ل�شورة، حيث يظهر من بني مئات �لإطار�ت �لكبرية من �لنوع �مل�شتخدم فى 

�ملادة  ذ�ت  من  جدً�  �شغرية  كمية  وجود  �ل�شخمة  و�ل�شاحنات  و�حلافلت  �لنقل  �شيار�ت 

�مل�شنوعة عبارة عن �إطار�ت د�خلية غري و�ردة بالأور�ق و�مل�شتند�ت وبالتاىل غري مدرجة 

ب�شبب  �ملخالفة  �كت�شاف هذه  �ل�شورة  بتحليل هذه  قام  �لذى  �ملحلل  و��شتطاع  باملناف�شتو، 

باجلهاز،  �ملتاحة  �لتحليل  و�شائل  كافة  و��شتخد�م  �ل�شورة  مع  �لتعامل  فى  �لكبرية  �لدقة 

وعلى وجه �لتحديد خا�شة �لزووم بالتقريب و�لتحديد. 
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احلالة الثانية: شحنة التليفزيونات املشحونة جوًا :
تعك�ض هذه �ل�شورة بالتة بها عدد من �لكرتونات �لتى حتوى كل منها جهاز تلفزيون كبري 

�حلجم، ومل ميكن ملحظة �أى �شىء خمالف �أو غري طبيعى عند فح�ض �ل�شورة �ملعتادة 

للأ�شعة �ملخرتقة، ولكن حملل �ل�شورة �ملاهر �لتقطت عيناه �شيئًا غريبًا فى �لكرتونة �ل�شفلى 

�ل�شكوك  �ل�شورة ز�دت  بتقريب  �مل�شغل  �ليمني فى �خللفية، وفوق �جلهاز ذ�ته فقام  على 

ولكن مل تت�شح �ملخالفة �أو �لتاأكد من وجود خمالفة، فقام با�شتخد�م �شورة �لأ�شعة �ملرتدة 

�أكيا�ض حتتوى على مو�د ع�شوية خمفاة بطريقة  �أظهرت بو�شوح على �ل�شا�شة وجود  �لتى 

جيدة فى جتاويف �لكرتونة بحيث ل ميكن �كت�شافها حتى مع فتح �لكرتونة.
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احلالة الثالثة: التهريب فى حاويات اخلردة:
�حلاوية  مبلء  يقومون  حيث  للتهريب،  مبتكرة  طريقة  على  �ملهربني  �أغلب  �عتاد  لقد 

�أو قليلة �لثمن يتم �شحنها د�خل حاويات وبدون عبو�ت وي�شعونها ب�شورة  بب�شائع زهيدة 

�شوى  فيها  لي�ض  باأن �حلاوية  �لنطباع  تعطى رجل �جلمارك  بطريقة  متناثرة فى �حلاوية 

ما تر�ه عيناه، وبالتاىل ياأخذ �لقر�ر ب�شرعة وبثقة، ولكن جهاز �لفح�ض بالأ�شعة يو�شح �أن 

هناك ب�شائع مهربة وخمفاة بطريقة جيدة بني �أكو�م �خلردة �لتى متلأ �حلاوية و�لتى ل 

ميكن طلب تفريغها �أو حماولة �لتفتي�ض فيها ل�شغر كميتها د�خل �حلاوية ول�شعوبة �لتعامل 

معها باأّى �شورة، لقد قام جهاز �لفح�ض بالأ�شعة باإي�شاح كامل لكل ما مل تره �لعني �لب�شرية 

وما �أخفاه �ملهربون فى خمابئ �شرية �أو بني �أكو�م �خلردة فى �حلاوية �أو باأّى طريقة �أخرى 

من طرق �لإخفاء �لتى ميار�شها �ملهربون. 
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احلالة الرابعة: حتى فى ورق الصحف :
ولكن  خمتلفة،  مقا�شات  �شحف  طباعة  ورق  لفات  عن  عبارة  �شحنة  بها  �حلاوية  هذه 

�لك�شف عنها  �لأ�شعة ي�شتطيع  �أحد غري جهاز  �أخرى مل يكن  �أ�شياء  �للفات كان هناك  بني 

نظًر� لوجودها فى و�شط لفات �لورق، ورغم �أن هذه �ل�شبطية ل متثل قيمة مادية كبرية �إل 

�أن �أهميتها تاأتى من �أنها من �ل�شبطيات �لتى تثبت كفاءة �لأجهزة فى �لو�شول لأماكن ل 

�ل�شاحنة  �أن  �إل بعد جهد ووقت كبريين، ويتلحظ  �إليها  �لو�شول  �ليدوى  ي�شتطيع �لك�شف 

مت ت�شويرها من �جلانبني لكى يتاأكد �لطاقم من وجود �ملهربات وت�شويرها، نلحظ �أي�شًا 

من قر�ءة �ل�شورة �أن هذه �لأ�شناف مت و�شعها فى �آخر �حلاوية بعيدً� عن متناول �لك�شف 

�ليدوى و�لذى عادة ما يتم بالنظر فقط دون �لبحث د�خل �حلاوية لب�شاطة ترتيب �مل�شمول 

وقيمته �لزهيدة. 
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احلالة اخلامسة: حافالت الركاب :
 25 �شعة  ركاب  حافلة  �أقبلت  �ل�شلوم  جمرك  وفى  مل�شر  �لغربية  �حل��دود  على  هناك    

ر�كًبا يقودها �ل�شائق / .............. فى م�شهد يتكرر مئات �ملر�ت كل يوم على �لعاملني 

باجلمارك �مل�شرية هناك. لقد نفذ �ملهربون عملية تهريب مت �لإعد�د لها بكل دقة، حيث 

�متلأت جو�نب �حلافلة بامل�شتح�شر�ت �لعطرية و�إك�ش�شو�ر�ت �ل�شاعات و�لهو�تف �ملحمولة 

وم�شتح�شر�ت �لتجميل من �لأنو�ع و�ملاركات �لعاملية وغريها، وظنو� �أنهم بعيدون عن �أعني 

�خللفى  و�جلانب  �ل�شقف  فى  �شرية  خمابئ  فى  �ملهربات  و�شعو�  حينما  �جلمارك  رجال 

و�جلو�نب �ليمنى و�لي�شرى للحافلة وبطريقة ل تر�ها �لعني ول تخطر على قلب من يقوم 

بالتفتي�ض، ولكن رجل �جلمارك �ملاهر �لذى يعمل على جهاز �لك�شف بالأ�شعة ��شتطاع من 

خلل جهاز �لك�شف بالأ�شعة �لك�شف عن هذه �ل�شبطية �ملهمة. 

وبعد تلك �لو�قعة بع�شرة �أ�شهر تقريبًا وفى �جلمرك نف�شه – جمرك �ل�شلوم – تتكرر 

�لو�قعة نف�شها مع حافلة �أخرى ممتلئة �جلو�نب مب�شتح�شر�ت �لتجميل و�لأدوية و�ملن�شطات 

�لك�شف  جهاز  با�شتخد�م  �شبطها  مت  �آن��ذ�ك  ��شتري�دها  �ملحظور  �لأن���و�ع  من  �جلن�شية 

بالأ�شعة. 

لقد �أ�شبح منفذ �ل�شلوم �لربى مرتعًا خ�شبًا للتهريب، ووجود جهاز للأ�شعة بهذ� �ملنفذ 

مّكن �جلمارك من �ملو�جهة مع �ملهربني بحزم وقطع �أحد �أهم �شر�يني �لتهريب �إىل م�شر.
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احلالة السادسة: حشيش فى سقف احلاوية :
�أكرب كمية من خمدر �حل�شي�ض مت �شبطها بو��شطة جهاز �لك�شف بالأ�شعة،  تلك كانت 

فى  �حلاوية  �شقف  فى  ج��دً�  جيدة  بطريقة  �لإخ��ف��اء  ومت  ح�شي�ض  طربة   846 بلغت  حيث 

�مل�شتعمل فى  �لنوع  �أبعد ما يكون عن باب �حلاوية وهى حاوية ثلجة من  �لأمامى  �جلزء 

نقل �خل�شر�و�ت و�لفاكهة )مربد( مت دخولها فارغة �إىل م�شر بحجة �لتحميل من م�شر، 

�أو تفتي�ض ي�شفر عن  �أى �إجر�ء�ت جمركية  �إن هذ� كان لغر�ض جتنب  ولكن �حلقيقة تقول 

�شبط �ملخدر�ت �ملهربة، و�ملده�ض فى �لأمر �أن �ل�شائق �عرتف باأنه على علم بوجود جهاز 

للك�شف بالأ�شعة فى هذ� �مليناء ولكنه كان على يقني من �أن �جلهاز كان متوقًفا عن �لعمل 

ويجرى �إ�شلحه مما دفع �ملهربني �إىل �لقيام بعمليتهم على وجه �ل�شرعة قبل �أن يتم �إ�شلح 

�جلهاز، وعند معاينة مكان �لإخفاء �ت�شح �أنه قد مت �إعد�ده بطريقة غاية فى �لدقة و�ملهارة 

بحيث ل يتم �كت�شافها مطلًقا.
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 احلالة السابعة: فياجرا فى مخبأ سري:
فى بد�ية ت�شغيل و��شتخد�م جهاز �لك�شف �ملتحرك مبيناء نويبع �مل�شرى عام 2002 فوجئ 

�إىل  قادمة  فارغة  ثلجة  �شاحنة  بت�شوير  قيامهم  عند  للأ�شعة  �ل�شورة  بهذه  �لت�شغيل  طاقم 

م�شر، ومت ك�شف خمباأ �شرى فى �حلاوية �شنعه �ملهربون بطريقة فنية عالية جدً� جتعل ك�شفه 

�أمرً� بالغ �ل�شعوبة، وقامو� باإخفاء 1636000 قر�ض فياجر� فى هذ� �ملخباأ �ل�شرى؛ حيث بلغت 

قيمة �ملبالغ �لتى مت دفعها كغر�مات عن هذه �ملخالفة �أكرث من ثلثة مليني ون�شف مليون جنيه 

م�شرى، وذلك فى �لوقت �لذى كانت فيه �لفياجر� ممنوًعا ��شتخد�مها فى م�شر. 

وقد تكرر �ل�شيناريو نف�شه مرة �أخرى فى �مليناء نف�شه بعد هذه �لو�قعة بعدة �أ�شهر لت�شقط 

حماولة �أخرى بالطريقة نف�شها على يد طاقم �لت�شغيل �لذى �كت�شب �لكثري من �خلربة فى 

بدون  �ملرور  ل�شمان  ب�شائع  بدون  ترد  �لتى  و�حلاويات  �لفارغة  �ملربد�ت  مع هذه  �لتعامل 

�إجر�ء�ت في�شهل مترير �ملهربات من �لد�ئرة �جلمركية. 

ء

الباب الرابع - ضبطيات وحاالت عملية



151

احلالة الثامنة: اآلثار النادرة املهربة للخارج :
لعلها تكون من �أكرب و�أخطر �ل�شبطيات �لتى قامت بها �أجهزة �لك�شف بالأ�شعة فى م�شر، 

تلك �لعملية �لتى مت خللها �شبط مقتنيات �أثرية تعود لأ�شرة حممد على م�شروقة من م�شر 

د�خل  �شحنها  و�أث��اث وحتف مت  �مل�شبوطات من متاثيل  تنوعت  �لبلد،  �إىل خارج  ومهربة 

�لتاريخية وهى  لقيمته  بثمن نظرً�  �مل�شبوطة تعترب مما ل يقدر  2 حاوية. فالب�شائع  عدد 

عبارة عن متاثيل وفاز�ت وقطع �أثاث متنوعة، ولوحات ومقتنيات من �لق�شور �مللكية لأ�شرة 

حتت  م�شدرة  و�ملحتويات  ز�ئفة،  بيانات  تت�شمن  للجمارك  �ملقدمة  و�لأور�ق  علي.  حممد 

�لهتمام  نوع من  لإعطاء  �حلاويات  له  �مل�شدرة  �لبلد  فى  �لكبرية  �ل�شخ�شيات  �أحد  ��شم 

و�لأهمية و�إنهاء �لإجر�ء�ت �شريعًا. لقد كان �ملهربون على ثقة من جناح �لعملية لدرجة �أنهم 

مل يقومو� بعمل �أى نوع من �لتغطية �أو �لتغليف لتلك �ملقتنيات �لأثرية. 

لتلك  �لفنى  �لإب��د�ع  من  كانت مذهولة  �ل�شحنة  بجرد حمتويات  قامت  �لتى  �للجنة  �إن 

ويقومون  لأ�شرة حممد على  �مللكية  �لق�شور  �لل�شو�ض من  ينهبها  �لتى  �مل�شرية  �ملقتنيات 

بتهريبها، هذه �ل�شحنة كانت قبل ثورة يناير وتورط فيها مافيا �لف�شاد �لتى كانت ت�شيطر 

على مقدر�ت �لبلد ول تخ�شى �حل�شاب �أو �لعقاب، و�لتى يقطن �أغلب �أع�شائها �لآن غياهب 

�ل�شجون يلقون جز�ءهم مبا فعلو� بهذ� �لبلد �لطيب. 
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احلالة التاسعة: فضة فى قاعدة احلاوية :
من  �لكثري  به  م�شور  �أر�شيف  لديهم  يكون  �أن  �لأجهزة  على  �لعاملني  نن�شح  ما  كثريً� 

�أو  �شبطيات  �أى  عن  ت�شفر  مل  �شابقة  ت�شوير  حالت  فى  عليها  �حل�شول  مت  �لتى  �ل�شور 

�أن ت�شاعد ب�شورة بالغة فى  غريها ) حاويات و�شاحنات نظيفة (؛ لأن هذه �ل�شور ميكن 

�لتعرف على �أماكن �لإخفاء فى حالت �أخرى، وهذ� ما حدث متامًا فى هذه �لق�شية �لتى 

مت خللها �شبط �شبائك �لف�شة خمباأة �أ�شفل �حلاوية فى جتاويفها �ملعدنية �لتى على �شكل 

�لفر�غات  �أحزمة ( فى هذه   ( �أ�شرطة جلدية  بو�شع  �ملهربون  قام  تعاريج منتظمة، حيث 

مع ربط وتثبيت �ل�شبائك بها، وقد �أو�شحت �شورة �لأ�شعة وجود م�شاحات من �للون �لأ�شود 

�أو حملل �ل�شورة لأنها تقع حتت �حلاوية ول  �لقامت فى فر�غات ل تتجه لها عيون �ملدقق 

متثل جزًء� منها، وهى تقع فى �مل�شاحة بني �ل�شاحنة و�حلاوية ومت و�شعها بطريقة هند�شية 

للحاوية فل يظهر منها �شىء، ولكن حملل  �ملعدنية  �لق�شبان  لتكون متنا�شقة مع  منتظمة 

�ل�شورة عند مقارنة ما و�شح �أمامه على �ل�شا�شة مع �شور حلاويات مماثلة وجد �ختلفًا 

و��شحًا وجليًا على �متد�د �حلاوية، وبالتفتي�ض ُعرث على هذه �ل�شبائك �ملعدنية من �لف�شة 

فى و�حدة من �أكرب و�أخطر ق�شايا �لتهريب فى �جلمارك �مل�شرية .
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 احلالة العاشرة: مشغوالت ذهبية :
وعلى غر�ر ما حدث فى �ل�شبطية �ل�شابقة ) �حلالة �لتا�شعة( مت �لك�شف عن م�شغولت 

ذهبية جاهزة للبيع و�ل�شتخد�م فى خمباأ �شرى فى �أ�شفل �حلاوية مت �إعد�ده فى جتاويف 

ما بني �حلاوية و�ل�شاحنة، وك�اأن هذ� �ملكان هو �لذى تفتق عنه ذهن �ملهربني لي�شعب على 

رجال �جلمارك �لو�شول �إليه. لقد �أ�شهم مرة �أخرى �لأر�شيف �مل�شور للحاويات �لنظيفة فى 

�لتعرف على �أماكن �لإخفاء فى هذه �حلاوية؛ حيث �أظهرت �ل�شورة وجود تلوين �أ�شود غامق 

فى مكان لي�ض من �ملفرت�ض �أن يكون فيه هذه �لدرجة من �للون �لغامق، �إن حتليل �ل�شورة 

هنا مل يعتمد على �ملقارنة بني �لألو�ن �أو على ما هو موجود بد�خل �حلاوية ،ولكنه �عتمد على 

مقارنة مع بيانات تاريخية لي�شت على �ل�شا�شة �أمام �ملحلل و�لذى قام با�شتدعائها ومقارنة 

63 كيلو جر�ًما من  بلغ وزنها حو�ىل  �لتى  �لكمية  �أ�شفرت عن �شبط هذه  �ل�شور بطريقة 

�مل�شغولت �لذهبية، لقد وجه رجال �لتحقيق لل�شائق �شوؤ�ًل مفاده: كيف تقوم بهذه �لعملية 

و�أنت تعلم �أن هناك جهاًز� للك�شف بالأ�شعة، فقال �إن �جلهاز كان فى دورة �ل�شيانة �ل�شهرية 

ولي�ض من �ملفرت�ض �أن يكون م�شتخدمًا، ليعلم �جلميع �أن �حلو�ر بني مافيا �لتهريب ورجال 

�جلمارك حو�ر مت�شل وكلهما ير�قب �لآخر بعني ل تكل ول متل �أبدً� .
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 احلالة احلادية عشرة: أقمشة ومطرزات ومواد مخدرة ومنشطات :
�لتى  �ملبالغ  ب��اأن  علم  على  كانو�  �ملهربني  لأن  خمتلفًا  ك��ان  �لق�شية  ه��ذه  فى  �حل��و�ر 

دفعوها فى هذه �ملقتنيات �لتى �أر�دو� �أن يهربوها مبالغ كبرية ول حتتمل �ملخاطرة؛ لذلك 

�أنها متجهة �إىل منطقة حرة د�خل �لبلد  مت ��شتقد�م ب�شائع تر�ن�شيت تو�شح �مل�شتند�ت 

ل�شمان عدم وجود �أى عمليات ك�شف �أو فح�ض للحاوية و�شهولة �إجر�ء�ت �لتعامل مع ر�شائل 

�لرت�ن�شيت، وقد �حتوت �حلاوية على كميات كبرية من �أقم�شة ف�شاتني �لزفاف غالية �لثمن 

و�ملطرز�ت �لتى ُت�شتعمل فى �ملفار�ض و�ملفرو�شات من �لأ�شناف �لغالية �لثمن، بالإ�شافة �إىل 

كمية غري قليلة من �ملن�شطات �جلن�شية �ملختلفة وم�شتح�شر�ت �لتجميل من �ملاركات �لعاملية 

و�أدوية حمظورة، وكانت �ملفاجاأة قاتلة للمهربني حيث مت عر�ض �حلاوية على جهاز �لأ�شعة 

دون �شابق �إنذ�ر، ومن َثمَّ �ت�شحت حمتويات �حلاوية بكل و�شوح ومت �لك�شف على مهربات 

جتاوزت قيمتها �لت�شعني مليون جنيه م�شرى !! فى و�حدة من عمليات �لتهريب هى �لأكرب 

فى تاريخ �لعمل �جلمركى �لتى تتم عرب �أجهزة �لك�شف بالأ�شعة.
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احلالة الثانية عشرة -بضائع مشحونة جوًا:
فى قرية �لب�شائع باملطار، مت تركيب جهاز من �لطر�ز �مل�شتخدم فى �لك�شف على �لبالت 

�أن  دون  نهار  ليل  يعمل  مكانه  فى  بقى  �جلهاز  �أن  بيد  ج��وً�،  �مل�شحونة  و�لطرود  و�لبالتات 

يك�شف عن �أى �شىء خمالف لأكرث من ثلثة �شهور، فقام رجال �جلمارك ببذل جهد �أكرب 

فى حتديد نوعيات �لطرود وتنفيذ عمليات �ل�شتهد�ف بطريقة �أكرث دقة تعتمد على بيانات 

�لقيمة لكنها كانت  �لعمل �مل�شنى عن ك�شف �شبطية ب�شيطة فى  و�أ�شفر  ومعلومات جيدة، 

بد�ية �شجل حافل باحلالت �لتى مت �شبطها فى هذ� �ملوقع �ملهم.

لقد مت �شبط عدد غري قليل من �ل�شاعات و�إك�ش�شو�ر�ت �أجهزة �ملحمول �لغالية �لثمن 

خمفاة د�خل �إحدى ماكينات �للحام �لتى مت �شحن عدد منها فى بالتة، وك�شف �جلهاز عن 

وجود هذه �ملهربات �لتى مت �إخفاوؤها بطريقة جيدة .

وفى حالة �أخرى فى �ملوقع نف�شه مت �شبط �أدو�ت وخيوط جر�حية م�شتعملة وهى ممنوعة 

وحمظور �لتعامل معها، ومت �لإخفاء فى طرد يحتوى على �أمتعة �شخ�شية عبارة عن مدفاأة 

كهربية، حيث مت �إخفاء هذه �لأ�شياء فى جتاويف �شرية د�خل �ملدفاأة .
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احلالة الثالثة عشرة :
زجاجات   ( �ل�شنف  من حيث  �إليها  �لنظر  تلفت  ل  متكررة  ب�شورة  ترد  عادية  �شحنة 

مياه( ول �لقيمة ول �أى �شىء، عادة متر �لإجر�ء�ت بطريقة �شل�شة ومي�شرة دون �أى تاأخري 

�أو تعقيد�ت، ويتم �لإفر�ج عن �ل�شحنة فى �ليوم ذ�ته.. ولكن هذه �ملرة كان جهاز �لك�شف 

وجتنب  �لت�شهيل  من  كنوع  �جلهاز  على  �حلاوية  عر�ض  مت  �إنه  حيث  عرثة،  حجر  بالأ�شعة 

�لذين مل  �لكربى على �ملهربني  �لطامة  �لإجر�ء مبثابة  للفتح و�ملعاينة، وكان هذ�  �حلاجة 

يكن لديهم خيار �شوى �لن�شياع ومن َثمَّ �لك�شف على �ملهربات �لتى جتاوزت قيمة �ملبالغ 

متنوعة  خمدرة  �أقر��ض  عن  �جلهاز  ك�شف  لقد  جنيه،  مليون   38 مبلغ  كغر�مات  �ملح�شلة 

بلغت قيمته ما يقرب من �لع�شرين مليون جنيه م�شري.
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احلالة الرابعة عشرة :
هذه �لق�شية ت�شبه فى كل ملب�شاتها �حلالة رقم )13(؛ فهى �أي�شًا �شحنة عادية لكنها 

يوجد  ول  �لقيمة  قليلة  زجاجية(  ف��از�ت   ( عن  عبارة  �مل��رة  هذه  فال�شنف  متكررة،  غري 

�لإج��ر�ء�ت بطريقة  لذلك متر  و�لفح�ض؛  �لبحث  ي�شتدعى  لعن�شر  �إ�شارة  �أى  بامل�شتند�ت 

عادية ويتم �لإفر�ج عن �ل�شحنة فى زمن قيا�شي.. ولكن بعر�ض �حلاوية على جهاز �لك�شف 

بالأ�شعة تبني وجود �أقر��ض خمدرة متنوعة مت تهريبها و�إخفاوؤها فى �حلاوية، وبلغت قيمة 

�ملبالغ �ملح�شلة كغر�مات هذه �ملرة مبلغ 25 مليون جنيه.
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احلالة اخلامسة عشرة :
بعد ثورة 25 يناير وحدوث �لنفلت �لأمني، �نت�شرت ظاهرة �لدفاع عن �لنف�ض خا�شة 

مو�فقات  �إىل  حتتاج  �لتى  �لأ�شناف  من  وهو  �لكهربي،  �ل�شاعق  با�شتخد�م  �لفتيات  بني 

�ل�شو�عق  هذه  من  كبرية  كمية  �إخفاء  �إىل  �ملهربني  �أح��د  جلاأ  لذلك  ل�شتري�ده؛  متعددة 

ومل  �لآلية،  باحلو��شب  �خلا�شة  �لرت�بيز�ت  من  �شحنة  على  حاوية حتتوى  د�خل  �لكهربية 

�ملن�شطات  �أي�شًا على كمية من  �لك�شف  �ل�شو�عق فقط، بل مت  �لتهريب على هذه  يقت�شر 

�جلن�شية د�خل �حلاوية نف�شها، ولقد بلغت ح�شيلة �لغر�مات من هذه �لق�شية ما يقرب من 

13 مليون جنيه م�شري.
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الفصل األول
خطورة األشعة السينية

 اإن اال�ستخدامات العديدة للأ�سعة امل�ؤينة فى �ستى جماالت احلياة التى تعد �سمة من 

�سمات هذا الع�سر الذى نعي�ش فيه فر�ست علينا اأن نتعامل معها ب�سكل اآمن حتى نح�سد 

ثمارها ونتجنب اأ�سرارها، وحتى يك�ن هذا التعامل فى نطاقه ال�سحيح يجب علينا اتخاذ 

ا على ال�سحة العامة للأفراد اأو البيئة املحيطة بنا.  العديد من اإجراءات ال�قاية، حر�سً

كافة  فى  االإن�سان  لبنى  ال�سينية  االأ�سعة  قدمتها  التى  الكثرية  الف�ائد  من  فبالرغم    

ت�سخي�ش  على  الطبيب  �ساعدت  اأنها  ورغم  اال�ستخدام،  اأوجه  وفى جميع  احلياة  جماالت 

املر�ش ومكنته من اكت�ساف اأماكن واأن�اع ك�س�ر العظام دون احلاجة اإىل عمليات جراحية، 

ورغم اأنها �ساعدت اجلهات الرقابية فى التعرف على حمت�يات احلقائب واحلاويات العابرة 

اأنها  وبالرغم من  اأ�سناف خمالفة،  اأى  والتاأكد من �سلمتها وعدم احت�ائها على  للحدود 

اأ�سهمت فى حفظ االأغذية مما اأ�سهم فى تط�ير كبري فى عامل التغذية، وبالرغم من اأنها 

اأ�سهمت فى اكت�ساف االآبار واملعادن فى ج�ف االأر�ش ور�سم خريطة دقيقة ملا تخبئه االأر�ش 

من كن�ز.. رغم كل ما اأ�سهمت به االأ�سعة فى خلق عامل جديد للإن�سان، اإال اأنها �سمت بني 

طياتها ال�سرر القاتل واخلطر اجل�سيم.. 

ال�سارة  االآث��ار  هذه  االأ�سعة  دث  تحُ كيف  ونفهم  اخلطر  ماهية  ون��درك  ن�ست�عب  ولكى 

والقاتلة، البد اأن نتعرف على ما يحدث خلليا اجل�سم الب�سرى عند امت�سا�سه اأو تعر�سه 

للأ�سعة.. 

عند تعر�سنا للتعريف باالأ�سعة، اأو�سحنا اأن االأ�سعة ال�سينية هى اأحد اأن�اع االأ�سعة امل�ؤينة، 

منها  يتك�ن  التى  بالذرة  ت�سطدم  عندما  جتعلها  طاقة  بداخلها  تمل  التى  االأ�سعة  تلك 

اجل�سم الذى يتعر�ش لها، يحدث ن�ع من ترير اإلكرتونات الذرة فيه، ويتم ت�يله اإىل اأي�ن 
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م�جب فتق�م االإلكرتونات املحررة بتح�يل املزيد من الذرات املجاورة اإىل اأي�نات بالت�سادم 

ولي�ست متعادلة مثل  اأج�سام م�سح�نة كهربيًا  بب�ساطة عبارة عن  االأي�نات هى  معها، هذه 

الذرات مما يت�سبب فى حدوث تفاعلت كيميائية غري طبيعية داخل اخلليا احلية، ووفقًا 

الكيميائية،  التفاعلت  ونتيجة  حجم  يك�ن  اجل�سم،  امت�سها  التى  االأ�سعة  جرعة  حلجم 

اأثر بالكاد يحدث  ففى احلاالت الب�سيطة والتعر�ش العادى تك�ن ال�سحنات الكهربية ذات 

تغيريات طفيفة للغاية ال ينتج عنها تفاعلت ج�هرية، وتك�ن عملية االإخراج باأن�اعها و�سيلة 

طبيعية للتخل�ش من نتائج هذه التفاعلت غري الطبيعية، ولكن اإذا كانت اجلرعة كبرية اإىل 

حد ما، فاإن هذه التفاعلت الكيميائية ينتج عنها ما مياثل ال�سم�م داخل اخللية الب�سرية 

حم�ش  جينات  فى  خلل  يحدث  اأن  اإىل  االأم��ر  ي�سل  قد  اأو  االإ�سهال،  اأو  القئ  ت�سبب  والتى 

االأمرا�ش غري  من  الكثري  ي�سبب  اخللية مما  لتلك  م�ت  ي�سبب  قد  اخللل  DNA، هذا  ال� 

املت�قعة، اأو يحدث ن�ع من التغيري الرتكيبى فى هذه اخللية فتتح�ل اخللية احلية اإىل خليا 

�سرطانية تنت�سر فى ج�سم االإن�سان ال �سمح اهلل. خل�سة الق�ل فاإن خط�رة االأ�سعة ال�سينية 

تكمن فى اأنها اأ�سعة م�ؤينة ت�سبب عملية تاأين عند مرورها باأى و�سط وينتج عن هذا تخريب 

مبا�سر فى اخللية التى ت�ؤينها ب�سبب ما تدثه من تك�سري للروابط الكيميائية التى تربط 

 freeذرات اجلزيئات ببع�سها داخل ن�سيج اخللية احلية، وتك�ين ما ي�سمى بال�س�ارد احلرة

radical القادرة على القيام بتفاعلت كيميائية ت�سمى تفاعلت االأك�سدة واالختزال، وتاأخذ 

هذه التفاعلت �سكل �سم�م فى داخل اجل�سم، في�سعى اجل�سم عن طريق اجلهاز املناعى 

اإىل التخل�ش من هذه ال�سم�م عن طريق العرق، اأو الدم�ع، اأو الب�ل، اأو االإخراج، ولكن فى 

احلاالت التى تك�ن ن�سبة هذه ال�سم�م عالية نتيجة جرعة كبرية من االأ�سعة، يحتاج االأمر 

اإىل اأن يق�م اجل�سم باإفراز �س�ائل كثرية واإر�سالها اإىل املعدة لكى تتم عملية غ�سيل داخلى 

لها وتنقيتها من تلك ال�سميات، فتك�ن النتيجة حالة اإ�سهال �سديدة ت�ستمر حتى ينتهى جهاز 

املناعة من تنقية اجل�سم من كل ن�اجت االأك�سدة التى متت ب�سبب امت�سا�ش جرعة االأ�سعة، 

اإال اأن هذا لن يحدث اإذا زادت اجلرعة التى ميت�سها اجل�سم من االأ�سعة عن تلك املعدالت 
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التى ي�ستطيع جهاز املناعة مقاومته، فقد تك�ن جرعة االأ�سعة كبرية بحيث تدث ن�ًعا من 

القتل للخليا مما ي�سبب كثرًيا من االأمرا�ش، اأو يحدث ن�ًعا من التغيري اجلينى فى اخللية، 

فتنق�سم ويحدث مر�ش ال�سرطان.. 

قد  معينة  بدرجات  منخف�سة  جلرعات  االإ�سعاعى  التعر�ش  عن  الناجتة  االآث��ار   اإن 

تظهر متاأخرة، وظه�ر هذه االآثار غري مرتبط بحد اأدنى للجرعة، واحتمالية الظه�ر م�ج�دة 

اأو طبيعي، وهذه االآثار لها فرتة  اإ�سعاع �سناعى  اإ�سعاعية، �س�اء من م�سدر  اأى جرعة  مع 

كم�ن لكى تظهر وتبداأ فى الظه�ر من 5 اإىل 25 عاًما .

تأثير األشعة على اخللية احلية :
من املعروف علميًا اأنه عند �سق�ط االإ�سعاع على اخللية احلية فاإن جزيئات املاء امل�ج�دة 

فى اخللية تتاأين نتيجة النتقال الطاقة من االإ�سعاع اإليها، ونظًرا الأن املاء يعد املك�ن الرئي�سى 
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اإحداث  اإىل  بدورها  ت�ؤدى  كيميائية  تغريات  اإىل حدوث  املاء  تاأين جزيئات  في�ؤدى  للخلية، 

التغريات على مراحل  اأو مك�ناتها، وتدث هذه  اأو فى وظائف اخللية  تغريات فى تركيب 

عديدة فى النهاية ت�ؤدى اإىل اأحد النتائج التالية: 

•م�ت اخللية احلية.  	

•منع انق�سام اخللية اأو تاأخري انق�سامها اأو زيادة االنق�سام.  	

•اإحداث تغريات م�ستدمية )طفرات ( تنتقل وراثيا.  	

 

نسبة التعرض اآلمنة لإلشعاعات:
تتفق كافة اجلهات العلمية على اأن ال�سخ�ش العادى يتلقى جرعات من االإ�سعاع مقدارها 

360 مللى رمي )وحدة قيا�ش( فى ال�سنة، وتعترب ن�سبة التعر�ش للإ�سعاعات الطبيعية %80 

التعر�ش  الآثار  اأمثلة  لبع�ش  نتعر�ش  يلى  وفيما  ال�سناعية،  االإ�سعاعات  من  الثانية  و%20 

للإ�سعاع؛ حيث نتناول اآثار التعر�ش للإ�سعاع �س�اء تلك االآثار النافعة اأو ال�سارة ح�سب ن�ع 

االإ�سعاع الذى يتعر�ش له االإن�سان: 
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بعض أمثلة لإلشعاعات وفوائد وأضرار التعرض لها: 
�سبق واأن تناولنا بال�سرح والتف�سيل فى الباب االأول اأن�اع االأ�سعة امل�ؤينة وغري امل�ؤينة، ومع 

ذلك �سنعيد التذكري ببع�ش هذه االإ�سعاعات مع الرتكيز على طبيعتها وف�ائدها وم�سارها، اأى 

نتناول التاأثري البي�ل�جى ال�سلبى واالإيجابى لبع�ش اأن�اع هذه االإ�سعاعات وباالأخ�ش االأ�سعة 

التى نتعر�ش لها بن�سب كبرية ب�سكل طبيعى، وتلك التى نتعر�ش لها اأثناء عملنا وخا�سة فى 

جمال ا�ستخدام اأجهزة الك�سف االإ�سعاعى فى ميدان العمل اجلمركي، وفى معر�ش حديثنا 

ذاك �سنتطرق ب�سكل خمت�سر اإىل تطبيقات وا�ستخدامات االأ�سعة ل�سالح االإن�سان .

أواًل: أشعة الشمس :
فوائد التعرض واآلثار النافعة لإلنسان: 

ج�سم  ح�س�ل  م�سادر  اأه��م  من  يعترب  البنف�سجية  ف���ق  ال�سم�ش  الأ�سعة  التعر�ش  اإن 

االإن�سان على فيتامني )د3( والذى يتم ت�سنيعه داخل جلد االإن�سان عند التعر�ش لل�سم�ش 

ف�ق البنف�سجية اأو يح�سل عليه االإن�سان من امل�اد الغذائية الغنية بفيتامني )د( التى يعترب 

ا فى البي�ش وزيت  اأي�سً اأهمها احلليب وم�ستقاته كاللنب واجلنب والق�سدة والزبدة، وي�جد 

ال�سحة  على  رئي�سية  ب�س�رة  ي�ؤثر  الفيتامني  هذا  متعددة،  اأخرى  واأطعمة  والكبد  ال�سمك 

ب�سكل  يق�م اجل�سم  التحديد،  وجه  وعلى  والع�سلت  واالأ�سنان  للعظام  ال�ظيفية  والكفاءة 

طبيعى باإنتاج فيتامني D عندما يتعر�ش اجللد الأ�سعة ال�سم�ش، واملعروف اأن هذا الفيتامني 
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ال يلعب دورًا كبريًا فى اإفراز هرم�ن ال�سريت�نني والذى ي�سعرنا بال�سعادة والفرح، فح�سب، 

بل اإنه ي�سكل عامًل رئي�سيًا فى امت�سا�ش اجل�سم لعن�سر الكال�سي�م، والكال�سي�م كما نعلم 

 D اأ�سا�سى وحي�ى لبناء العظام، واحلفاظ على �سحتها، وت�سري الدرا�سات اإىل اأن الفيتامني

يخفف من خطر االإ�سابة به�سا�سة العظام، ويحافظ على �سحة االأ�سنان اأي�سًا، فانخفا�ش 

ن�سبة الكال�سي�م فى اجل�سم يرتبط باالإ�سابة بنخر وت�س��ش االأ�سنان .

ويق�م هذا الفيتامني بال�ظائف التالية :

تنظيم م�ست�ى اأملح الكال�سي�م والف�سف�ر فى الدم وهى املعادن الرئي�سية املك�نة  1 .

للعظام.

يعمل على تر�سيب الكال�سي�م فى العظام واالأ�سنان. وبهذا يعمل على بناء العظام من  2 .

خلل ت�يل االأجزاء الغ�سروفية اللينة اإىل اأجزاء عظمية �سلبة مما ي�سمح ببناء 

الهيكل العظمي.

اإن اأ�سعة ال�سم�ش ت�ساعد ب�س�رة ق�ية على التخفيف من االكتئاب، فهى ترفع م�ست�يات 

ال�قاية  فى  كبري  دور  ولها  ال�سريوت�نني.  وخا�سة  للكتئاب،  امل�سادة  الطبيعية  الهرم�نات 

ال�سدفية،  مثل  اجللدية،  اال�سطرابات  علج  على  ت�ساعد  وكذلك  ال�سكرى،  مر�ش  من 

واالإكزميا، وَحْب ال�سباب، ف�سًل عن مكافحتها وتقليلها الأعرا�ش ما قبل الدورة ال�سهرية 

عند االإناث..
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اآلثار الضارة: 
وتدث هذه االآثار ب�سبب التعر�ش املبا�سر للأ�سعة ف�ق البنف�سجية .

•االإ�سابة ب��سرطان اجللد لذوى الب�سرة البي�ساء. 	

•ظه�ر جتاعيد على اجللد . 	

•اإ�سابة العني باملياه البي�ساء )الكتاراكت( . 	

ثانيًا: الليزر: 
الليزر  الأ�سعة  التعر�ش  •ف���ائ��د  	

واالآثار النافعة لها: 

اللعابية  احل�سيات  •ا�ستئ�سال  	
فى الغدد اللعابية.

اجات. •علج اخلَرّ 	

•ج���راح���ات ط��ب االأ���س��ن��ان وقبل  	
التع�ي�ش ال�سناعى ) الطقم (. 
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•علج اأورام الن�سيج الرخ�ة. 	

•زرع االأ�سنان واجلراحة اللث�ية. 	

•ت�سحيح عي�ب االإب�سار وجراحات العني. 	

اآلثار الضارة:
حرق لل�سعر.

يتغري  بحيث  الب�سرة  �سكل  فى  ت�س�هات  عنه  ينتج  للب�سرة مما  �سطحية  اإحداث حروق 

ل�نها وت�سبح جافة. 

ثالثًا: األشعة السينية :
اآلثار النافعة: 

اجلمجمة  وعظام  والفقرات  واملفا�سل  العظام  ك�س�ر  وطبيعة  اأماكن  عن  •الك�سف  	
وبيان مناطق تكل�سها ومدى 

التئامها.. 

اأو  ال��ت��ه��اب��ات  ع��ن  •الك�سف  	
ت�س��ش اأو ه�سا�سة العظام. 

•ال��ك�����س��ف ع����ن االأج�������س���ام  	
ال��غ��ري��ب��ة ال��ت��ى ت��دخ��ل اإىل 

فى  ���س���اء  االإن�����س��ان  ج�سم 

البطن اأو داخل اجللد. 

االلتهاب  ح����االت  •اإي�����س��اح  	
امل��ري��ئ��ى وامل���ع���دى واالأث��ن��ى 

ع�سر والتهابات الق�ل�ن ب�سرب م�اد خا�سة معتمة للأ�سعة. 
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•حقن م�اد بال�ريد تفرز عن  	
الت�س�ير  عند  الكلى  طريق 

باالأ�سعة ال�سينية تبني حجم 

ووظ��ي��ف��ة ال��ك��ل��ى واحل��ال��ب 

التى  وامل��ث��ان��ة واحل�����س���ات 

بها. 

•ح��ق��ن ���س��ب��غ��ة ال�����س��راي��ني  	
ال�ساقني  ف���ى  واالأوردة 

الت�س�ير  عند  واجلمجمة 

تظهر  ال�سينية  ب��االأ���س��ع��ة 

االأوردة  ف����ى  االن���������س����داد 

وال�سرايني. 

طريق  ع���ن  ال��ق��ل��ب  •ح��ق��ن  	
ق�سطرة الذراع اأو الفخذ عند 

ال�سينية  باالأ�سعة  الت�س�ير 

اأو �سيق  ان�سدادات  اأى  تبني 

مغذٍّ  وري��د  اأو  �سريان  اأى  اأو 

ال�سريان  مثل  القلب  لع�سلة 

التاجي، ال�تني وغريه .

الق�سطرة  ب�ا�سطة  للقلب  املغذية  ال�سرايني  لت��سيع  بل�ستيكية  ا�سط�انات  •و�سع  	
�سالفة الذكر. 

•ت�ستخدم االأ�سعة ال�سينية فى الك�سف عن حمت�يات اأمتعة امل�سافرين. 	
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اآلثار الضارة:
 ي�ؤدى التعر�ش للأ�سعة ال�سينية اإىل بع�ش االأ�سرار بج�سم االإن�سان ح�سب معدل االأ�سعة 

التى تعر�ش لها، وهناك ن�عان من االأ�سرار، هما :

فى فرتة  ال�سينية  االأ�سعة  كبرية من  التعر�ش جلرعات  نتيجة  ويحدث  الف�ري:  ال�سرر 

زمنية ق�سرية:

•انخفا�ش فى كرات الدم احلمراء والبي�ساء. 	

•اأنيميا حادة ) انخفا�ش كبري فى ن�سبة الهيم�جل�بني فى الدم(. 	

•�سعف عام وهزال وتعب من اأقل جمه�د . 	

ال�سرر املزمن: ويحدث نتيجة التعر�ش جلرعات كبرية من االأ�سعة وتظهر هذه االأعرا�ش 

بج�سم االإن�سان ب�سبب التعر�ش جلرعات متتالية على املدى الط�يل: 

•ا�س�داد فى اجللد املعر�ش للأ�سعة ال�سينية. 	

•�سرطان فى اجللد اأو فى االأع�ساء املعر�سة لكميات كبرية من االأ�سعة ال�سينية. 	
املبا�سر  ال��ت��ع��ر���ش  •ي������ؤدى  	
على  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ل���لأ����س���ع���ة 

االأع�����������س�����اء ال��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة 

)اخل�������س���ي���ت���ني ل���ل���رج���ال، 

واملبي�سني للن�ساء( اإىل عقم 

دائم ال ميكن علجه .

على  كبرية  لكميات  •التعر�ش  	
العني لفرتات ط�يلة ي�ؤدى اإىل 

عتمة العد�سة .
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رابعًا: أشعة جاما: 
اآلثار النافعة: 

تنفذ  النم�؛ حيث  املت�سرطنة ومنعها من  لقتل اخلليا  الطب  اأ�سعة جاما فى  ت�ستخدم 

اأ�سعة جاما فى اجللد وتعمل على تاأيني اخلليا وهذا ي�سبب قتل تلك اخلليا ال�سرطانية. 

ت�ستخدم اأ�سعة جاما فى تخلي�ش 

امل�اد الغذائية امل�سنعة من اجلراثيم 

والبكترييا وغريه. 

اآلثار الضارة: 
التعر�ش الأ�سعة جاما ي�سبب تاأييًنا للخليا الب�سرية وتت�سبب ب�س�رة رئي�سية فى االإ�سابة 

بال�سرطان. ول�قاية االأ�سخا�ش الذين 

يعمل�ن فى جمال اأ�سعة جاما ي�ستخدم 

الر�سا�ش؛  من  1�سم  �سمكه  حاجز 

امت�سا�ش  معامل  اأك��رب  له  اإن  حيث 

لهذه االأ�سعة. 
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الفصل الثانى 
كيفية الوقاية من األشعة

من  �سعى  اأى  هناك  يكن  مل  ال�سينية،  االأ�سعة  رونتجن  الفيزيائى  العامل  اكت�سف  منذ    

العلماء ل��سع منظ�مة ال�قاية من االأ�سعة ب�جه عام ومن االأ�سعة ال�سينية ب�جه خا�ش، ومل 

ي�جد اأى جهد دوىل جماعى اأو منفرد ل��سع معايري للحماية االإ�سعاعية فى الفرتة االأوىل 

من ا�ستخدام االأ�سعة ال�سينية والعنا�سر امل�سعة بالرغم من وج�د بع�ش االهتمامات امل�ؤقتة 

عام  االأوىل  للمرة  الظه�ر  فى  الدولية  املنظ�مة  هذه  ب��داأت  ولكن  االإ�سعاع،  من  باحلماية 

1913م حني اأ�سدرت اجلمعية االإ�سعاعية االأملانية اأول ت��سيات عامة للحماية من االإ�سعاع، 

ثم تلتها اإجنلرتا عام 1915م، وبعد ذلك انتهجت عدة دول اأخرى النهج نف�سه، لقد �سهدت 

ال�سينية  االأ�سعة  ا�ستعمال  ازديادًا ملح�ظًا فى  – 1918م(  االأوىل )1914  العاملية  احلرب 

لتلبية احتياجات اجلي��ش؛ حيث كانت اجلي��ش ت�ستخدم ال�حدات البي�ل�جية مثل جرعة 

اإىل ا�ستخدام ال�حدات  اإحمرار اجللد فى تقدير التعر�ش االإ�سعاعي، وبعدها بداأ التح�ل 

اإىل االآن الكثري من  تاأين اله�اء باالإ�سعاع. وال يزال ي�سنع  الفيزيائية املتمثلة فى قيا�سات 

ك�ا�سف االإ�سعاع ومقايي�سه على اأ�سا�ش تاأين الغاز.

باإ�سدار  قامت  التى  االإ�سعاعية  للحماية  الدولية  اللجنة  تاأ�سي�ش  مت  1928م  عام  وفى 

ت��سياتها ل��سع م�ا�سفات العمل فى هذا املجال، وا�ستمرت هذه اللجنة اإىل ي�منا هذا فى 

تط�ير التعليمات والت��سيات اخلا�سة بكل ما يتعلق باالإ�سعاع مع غريها من الهيئات الدولية 

الهيئة الدولية ل�حدات االإ�سعاع وقيا�سه، وال�كالة الدولية للطاقة الذرية،  وال�طنية، مثل: 

لتاأثري االإ�سعاع الذرى ..ولقد لقى  العلمية  اللجنة  باإن�ساء  كما قامت منظمة االأمم املتحدة 

بل  احلني  ذلك  منذ  واالهتمام  الدرا�سة  من  الكثري  منه  ال�قاية  وطرق  وتاأثرياته  االإ�سعاع 

وازداد االهتمام مبرور الزمن واإدراك االإن�سان ملكت�سفات حديثة فى عامل االأ�سعة وخماطرها 

وكيفية ال�قاية منها. 
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أهداف الوقاية من األشعة :
التاأثريات اجل�سدية  االإن�سان والبيئة من  اإىل حماية  ال�قاية من االأ�سعة  تهدف عمليات 

وال�راثية ال�سارة للأ�سعة، وذلك مع ال�سماح لل�ستخدامات املفيدة للأ�سعة وامل�اد امل�سعة.. 

وتت�سمن طرق واأ�ساليب ال�قاية من االأ�سعة ن�عني مميزين من اأن�اع التعر�ش، هما: 

•التعر�ش فى حالة احل�ادث االإ�سعاعية اأو الط�ارئ . 	
االإ�سعاع  م�سادر  على  ال�سيطرة  ب��ساطة  منه  احلد  ميكن  ال��ذى  املهنى  •التعر�ش  	

وتطبيق نظام تديد اجلرعات.

حتديد اجلرعات اإلشعاعية:
1977 م ب��سع نظام لتحديد اجلرعات  االإ�سعاعية عام  الدولية للحماية  اللجنة  قامت 

االإ�سعاعية للإن�سان التى يجب اأال يزيد معدل التعر�ش عنها فى جميع احلاالت التى يت�سمنها 

االإ�سعاعى  التعر�ش  جلرعة  االأق�سى  احلد  اللجنة  ح��ددت  فقد  هذا  على  وبناًء  النظام، 

اخلارجى امل�سم�ح بها دوليًا على النح� التايل: 

•امل�ستغل�ن باالأ�سعة: وهى تلك الفئة التى تتعر�ش للإ�سعاعات بحكم طبيعة عملها.  	
•غري امل�ستغلني باالأ�سعة: )املت�اجدون فى املنطقة التى ي�جد بها جهاز االأ�سعة (.  	

• اجلمه�ر: عامة فى املناطق التى تيط باأماكن ا�ستخدام االإ�سعاعات امل�ؤينة. 	

امل�ستغل�ن باالأ�سعة اجلزء املتعر�ش من اجل�سم 
غري امل�ستغلني 

باالأ�سعة 
اجلمه�ر 

اجل�سم كله- نخاع العظام- 

غدد التنا�سل- عد�سة العني. 

 5 )ن-18( رمي 

)ن= ال�سن( 

1.5 رمي يف 

ال�سنة 

5 رمي / �سنة 

اجللد- الغدة الدرقية- العظام 

30 رمي يف ال�سنة 

 8 رمي يف 13 اأ�سب�ع 

3 رمي يف 

ال�سنة 

3 رمي / �سنة 

االأجزاء الداخلية -االأجزاء غري 

الغدة والنخاع 

15 رمي يف ال�سنة 

 4 رمي يف 13 اأ�سب�ع 

1.5 رمي يف 

ال�سنة 
1.5 رمي/ �سنة 

االأيدي والقدمان 

75 رمي يف ال�سنة 

 20 رمي يف 13 اأ�سب�ع 

مل تدد مل تدد 
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بعض أمثلة للجرعات املختلفة واألعراض التى حتدث بسبب هذا التعرض :

 تطبيق احلماية اإلشعاعية: 
التى  املخت�سة  ال�سلطة  اأولها  االإ�سعاع ميثل  لتطبيق احلماية من   هناك عدة م�ست�يات 

وهى  اجلمه�ر،  وعم�م  االإ�سعاع  حق�ل  فى  العاملني  ل�قاية  اللزمة  ال�س�ابط  ب��سع  تق�م 

املكانية  الرتاخي�ش  متنح  كما  تنفيذها،  على  وت�سرف  والتعليمات  االأنظمة  ت�سدر  بذلك 

وال�سخ�سية.. وباالإ�سافة اإىل ذلك فاإن اجلهة التى ت�ستخدم جهاًزا يعمل باالأ�سعة يقع عليها 

ا- فى القيام باملهام على النح� التايل: م�سئ�لية -اأي�سً

دورية  ب�س�رة  االإ�سعاع  من  احلماية  بربنامج  املتعلقة  الت�سغيلية  االأم���ر  مراجعة  1 -

لل�ستفادة من اخلربة املكت�سبة ولتطبيق ما ي�ستجد.
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وب�سفة  كافيًا  تدريبًا  وتدريبهم  االإ�سعاع،  من  ال�قاية  بق�اعد  العاملني  تعريف  2 -

متجددة.

ت�فري االأجهزة اللزمة لغر�ش مراقبة االإ�سعاع والتعر�ش االإ�سعاعي. 3 -

ت�فري الفح��سات الطبية الدورية للعاملني ح�سب طبيعة العمل. 4 -

التاأكد من منا�سبة العاملني لديها للعمل امل�كل اإليهم. 5 -

و�سع خطط للط�ارئ. 6 -
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الفصل الثالث
طرق ووسائل الوقاية من األشعة

االأ�سعة م�ج�دة فى الك�ن منذ خلق اهلل ال�سم�ات واالأر�ش، وهى متثل جزًءا من املنظ�مة 

الك�نية التى خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل، ولذلك نق�ل اإن خطر التعر�ش للأ�سعة م�ج�د فى 

كل مكان وفى جميع احلاالت وفى كل االأزمنة وفى جميع االأح�ال وال ي�جد منه ا�ستثناء ملكان 

اأو ملجم�عة من الب�سر اأو حتى ل�سخ�ش، وعلى اجلميع اأن يتعامل معها بكل اهتمام وحر�ش.. 

وعلينا دائمًا اأن ناأخذ احلذر منها واأن ن�سعى دائمًا لتقليل التعر�ش لها قدر امل�ستطاع، وه� 

ما يعنى بذل كل جهد ممكن لنقى اأنف�سنا ونحافظ عليها من التعر�ش للإ�سعاع امل�ؤين اإال 

 )A.L.A.R.A با�سم )  الفيزياء  علم  فى  مبداأ معروف  وهذا  باأقل جرعة ممكنة عمليًا.. 

وترجمته)As Low As Reasonably Achievable( ومعناه اأن نتجنب االأ�سعة وجنعل 

باالأمن  املخت�سة  الهيئات  تقرها  التى  العملية  االأ�س�ش  باتباع  ميكن  ما  اأق��ل  لها  التعر�ش 

وال�سلمة فى العامل والتى تعتمد على: 

االأن�سجة  على  البي�ل�جية  واآثارها  االإ�سعاع  جرعة  من  والتقليل  املحافظة  •افرتا�ش  	
احلية.

• التاأكيد على اأن اأى جرعة اإ�سعاع ميكن اأن تنتج قدرًا من االآثار ال�سارة.  	

 ،)ALARA ولتنفيذ هذا يجب على جميع العاملني فى جمال االأ�سعة االلتزام به )مبداأ

اأن  اجلمركية  االإدارة  على  وينبغى  واإج��راءات��ه،  مبادئه  وتطبيق  لتفعيله  اجل��اد  والعمل 

ت�سمن اأن يتم ا�ستخدام مبداأ ALARA فى جميع امل�اقع والعمليات املعنية، وهذا ي�سمل 

ال�سيطرة  تقنيات  اإىل جنب مع  واآالت قيا�ش اجلرعات، جنًبا  للدروع  ال�سليم  اال�ستخدام 

على التل�ث، واأن يعرف جميع العاملني اأنهم يتحمل�ن م�س�ؤولية �سلمتهم ال�سخ�سية فى 

جماالت العمل، مثل:
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•ال�عى مبخاطر االإ�سعاع املحتملة، وم�ست�يات التعر�ش، و�س�ابط ال�سلمة فى مناطق  	
العمل.

•ال�عى باإجراءات الت�سغيل والط�ارئ. 	

. • 	ALARA الت�عية من املمار�سات التى ال تتما�سى مع فل�سفة

•االلتزام باالإبلغ عن احل�ادث واأى م�اقف غري اآمنة فى العمل لروؤ�سائهم. 	

•االلتزام بارتداء الدروع ومعدات قيا�ش اجلرعات. 	

•االلتزام بتقدمي عينات للختبار. 	

اإن مبداأ ALARA. �سائع اال�ستخدام بهذا امل�سمى فى كلٍّ من ال�اليات املتحدة االأمريكية 

:
ً
وكندا، وفى املقابل جند اأن هناك مبداأ اآخر ي�سمى ALARP، والذى ه� اخت�سار ملبداأ

 )As Low As Reasonably Practicable( 

و ترجمته: » اأقل ما ميكن التعر�ش له اأثناء العمل« وه� يت�سمن تقريبًا االإجراءات نف�سها 

التى يت�سمنها مبداأ ALARA؛ حيث يهدف اإىل تقليل خماطر التعر�ش االإ�سعاعى اأو املخاطر 

ا مقب�اًل وجرعة م�سم�ًحا بها للتعر�ش للأ�سعة  االأخرى مع االأخذ فى االعتبار اأن هناك تعر�سً

الإجناز العمل اأو املهمة امل�كلة.

تقليل  وه�  ذاته،  الت�جه  اإىل  ويهدفان  واحد،  ينبعان من م�سدر  املبداأين  فكل  عم�مًا 

اآمنة مهما كانت اجلرعة  اأنها غري  االأ�سعة على  والتعامل مع  اأقل ما ميكن،  اإىل  اجلرعات 

قليلة اأو كثرية. 

الفصل الثالث -  طرق وسائل الوقاية من األشعة



180

ت�جد طرق ثلث للحماية من خطر االإ�سعاعات، هي:

الزمن: 
يق�سى هذا املبداأ باأن العاملني على االأجهزة وكل 

�سخ�ش يتعر�ش للأ�سعة عليه اأن ي�سعى جاهدًا اإىل 

تتنا�سب  االإ�سعاعية  )اجلرعة  التعر�ش  زمن  تقليل 

تنا�سًبا طردًيا مع زمن التعر�ش( اإىل اأقل ما ميكنه؛ 

حيث يرتتب على تقليل الزمن اأن تقل كميات االأ�سعة 

التى يتعر�ش لها ال�سخ�ش. 

املسافة :
يق�سى هذا املبداأ باأن زيادة امل�سافة بني م�سدر 

)اجلرعة  لها  يتعر�س�ن  الذين  واالأ�سخا�ش  االأ�سعة 

امل�سافة(  م��رب��ع  م��ع  عك�سًيا  تتنا�سب  االإ�سعاعية 

ي�ؤدى اإىل خف�ش معدل التعر�ش؛ وبالتاىل تخفي�ش 

اجلرعة املمت�سة بن�سبة كبرية، حيث اإنه كلما زادت 

امل�سافة بني ال�سخ�ش وبني م�سدر االأ�سعة قلت ن�سبة 

التعر�ش، اإن امل�سافة التى تف�سل االأ�سعة عن الفرد 

ميكن اأن تقلل معدل التعر�ش للأ�سعة مبقدار ) 1 ÷ �ش 2 (؛ حيث اإن �ش متثل امل�سافة بني 

ال�سخ�ش وم�سدر االأ�سعة. 

احلواجز أو الدروع:
اإن ا�ستخدام احل�اجز ال�اقية وكافة اأن�اع الدروع 

)اجلرعة  واالأف����راد  االأ���س��ع��ة  م�سدر  ب��ني  للف�سل 

ال�اقى  احل��اج��ز  �سمك  زي���ادة  م��ع  تقل  االإ�سعاعية 

وكذلك مع زيادة كثافة املادة ال�اقية تقريًبا(؛ يقلل 

من اجلرعة التى يتعر�ش لها ه�ؤالء االأفراد.  
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الفصل الرابع
إجراءات السالمة العامة

املواد  مبخاطر  ودراية  علم  على  األجهزة  على  العاملني  جميع  يكون  أن  1-  يجب 
املشعة واألشعة على اختالف أنواعها وكيفية التعامل مع املصادر املشعة بصفة 

عامة: 
االأ�سعة  ع���ن  ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل��ل��ف��ي��ة  ف��ه��ذه 

واالأمان،  الثقة  امل�سغل  تعطى  واالإ�سعاعات 

بالعمل  تكليفهم  مت  الذين  من  فالكثريون 

على االأجهزة ممن يحمل�ن �سهادات علمية 

بعيدة عن علم الفيزياء، رف�س�ا فى البداية 

يق�م  اأن  منهم  قبله  وامتنع من  العمل،  هذا 

ال�سديد  خل�فهم  االأكمل  ال�جه  على  بعمله 

من االأ�سعة، وت�سديقهم للإ�ساعات واالأقاويل التى تزعم اإ�سابة من يعمل على هذه االأجهزة 

املعرفة  لديهم  ت�افرت  الذين  ا ه�ؤالء  اأمَّ الرجال وغريها،  والعقم عند  ال�سرطان  باأمرا�ش 

الب�سر  لها  يتعر�ش  التى  واجلرعات  الطبيعة،  فى  ت�اجدها  وم��دى  وطبيعتها  االأ�سعة  عن 

اأثناء العمل على  فى ممار�سة حياتهم الي�مية ومقارنة هذه اجلرعات مع ما يتعر�س�ن له 

التعر�ش  عند  االإن�سان  جل�سم  يحدث  مبا  ال�سحيحة  الكاملة  املعرفة  وكذلك  االأج��ه��زة، 

للأ�سعة، فقد اأ�سهمت لديهم هذه املعارف ب�سكل ق�ى فى تاأمينهم اأثناء تعاملهم مع االأجهزة 

وقيامهم بالعمل بطريقة �سحيحة، بل و�ساعدتهم فى تقدمي احلماية للآخرين ممن يتعر�ش 

اأو يتعامل مع االأجهزة الأى �سبب كان. 
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اجلهاز  منطقة  فى  التدخني  حتى  أو  واملشروبات  األطعمة  تناول  عدم  2-  يفضل 
املستخدم لألشعة :

تك�ن  اأن  التدخني ميكن  وكذلك  وامل�سروبات،  االأطعمة  تناول  اأن  قبل  من  اأو�سحنا  لقد 

وكذلك  بيتا  واأ�سعة  األفا  اأ�سعة  ب�سبب  املخاطر  من  الكثري  له  وت�سبب  للإن�سان،  �سارة جدًا 

اأ�سعة جاما، اإن تناول هذه االأطعمة وامل�سروبات اأثناء الت�اجد فى مكان العمل قد يك�ن و�سيلة 

اإىل داخل اجل�سم، مما ي�سر  �سريعة لت��سيل االآثار ال�سارة للأ�سعة مبا�سرة وبدون مربر 

االإن�سان وي�سبب له االأمرا�ش .
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3- يجب استخدام وسائل قياس التعرض اإلشعاعى من قبل جميع العاملني على اجلهاز:  
وهذه االأجهزة متعددة، وتاأخذ العديد من االأ�سكال، فبع�سها على �سكل �ساعة يد، والبع�ش 

على �سكل قلم ي��سع فى ملب�ش امل�سغل اأو فى �س�رة �سريحة فيلمية مغناطي�سية، اأو اأى من 

االأ�سكال التى تبتدعها ال�سركات املنتجة، ولكن من املهم اأال نكتفى ب�ج�د هذا اجلهاز فقط، 

وبا�ستمرار  باأول،  اأواًل  قراءته  ومتابعة  بل  له،  الدورية  واملعايرة  ا�ستخدامه  تعليمات  اإن  بل 

تعترب من االأم�ر غاية فى االأهمية كجزء من تعليمات ال�قاية االأ�سا�سية واملهمة .
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4- يجب تثبيت الفتات التحذير املناسبة حول منطقة الكشف باألشعة :
وهذه اللفتات تعترب مهمة لتحذير املارين ح�ل اجلهاز اأو فى منطقة الك�سف باالأ�سعة، 

هذه  اأن  من  القارئ  تذير  جميعها  تتناول  اللفتات  هذه  من  جدًا  كثرية  مناذج  وهناك 

املنطقة منطقة بها اأ�سعة، وعليه اأن يناأى بنف�سه عنها، وال تقت�سر التحذيرات على اللفتات 

املكت�بة، بل قد يك�ن من اللزم وال�اجب اأن يك�ن هناك اإنذار �س�تى عند ت�سغيل اجلهاز، 

وعند انطلق االأ�سعة لكى يك�ن التحذير وا�سًل لكل من ي�سمع هذه التحذيرات ولي�ش فقط 

من يك�ن فى مكان ميكنه قراءتها فقط .
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5-  اتبع تعليمات املنتج اخلاصة بالتشغيل أو الصيانة بكل دقة وحرص، وتعامل مع 
كافة حتذيرات الوقاية بطاعة تامة :

من  كبري  قدر  على  تك�ن  االأجهزة  كتيبات  تت�سمنها  التى  املنتج  تعليمات  اأن  ج��دال  ال 

االأهمية، الأنها ت��سح عمليات ال�سيانة ال�قائية التى يقع على عاتق طاقم الت�سغيل القيام 

ت�فر  اأن  االأجهزة  ب�سئ�ن هذه  االإدارة املخت�سة  ت�سغيل اجلهاز، وعلى  وبعد  واأثناء  بها قبل 

التدريب ال�سامل والكامل للعاملني على االأجهزة لكى تتاأكد من ا�ستيعابهم لكافة ما تت�يه 

هذه الكتيبات، و�سمان قيام االأطقم املختلفة بااللتزام مبا جاء بهذه الكتيبات.. فعلى �سبيل 

املثال ال يجب على اأى فرد من اأفراد طاقم الت�سغيل اأن يق�م باإبطال اأى من نظم االأمان االآلية 

مهند�ش  اإ�سراف  تت  اإال  ال�سبب  كان  مهما  ال�س�ئية(  االإ�سارات  الذاتي،  الغلق  اأنظمة   (

املنتجة..  ال�سركة  من  ال�سادرة  الت�سغيل  تعليمات  عليه  تن�ش  ما  وفق  املرافق،  ال�سيانة 

وهكذا.

6-  كن على علم تام بكافة ظروف التشغيل فى جميع األوقات ) حدد بكل دقة 
موقع كل شخص موجود فى موقع التصوير ( :

عادة ما يك�ن ت�سكيل الطاقم يت�سمن ن�عًا من التخ�س�ش ال�ظيفى لكل فرد فى الطاقم، 

فمن يق�م بت�سغيل اجلهاز قد يك�ن ه� من يقراأ ال�س�رة ويق�م بتحليلها ولكن هناك حاجة 

الذى  النفق  منطقة  مراقبة  اأو  عليها،  الك�سف  يتم  التى  ال�سيارة  ترك  مبتابعة  يق�م  ملن 

متر فيه احلاوية، اأو ملحظة منطقة الك�سف للأجهزة التى تعمل داخل ال�ساالت واملكاتب 

القدر  والتحليل تك�ن على  الت�سغيل  لعملية  امل�ساعدة  وال�ظائف  املتابعات  اجلمركية.. هذه 

نف�سه من االأهمية، ويجب ت��سيحها للعاملني فى اأطقم الت�سغيل، لكى يعرف كل منهم دوره 

لها  يتعر�ش  اأخطار  اأو  بالطاقم،  ت�سر  �سلبيات  بدون  العمل  فيتم  وواجباته،  وم�سئ�لياته 

الطاقم ب�سبب اأخطاء ب�سيطة ميكن تفاديها فى �سه�لة وي�سر.
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7-  إجراء الكشف الطبى الدورى على العاملني، والتأكد من عملية املتابعة الصحية 
لهم باستمرار، وخلو التقارير الطبية من أى شبهة سلبية من جراء التعرض لألشعة:

 هذا الك�سف الطبى الدورى يعترب اأحد اأهم اإجراءات ال�سلمة العامة الأنه االإجراء الذى 

�س�رة  فى  وي��سح  امل�سغل،  عليها  التى  ال�سحية  احلالة  ومبا�سرًا عن  دقيقًا  م�ؤ�سرًا  يعطى 

تقرير طبى اأن امل�سغل مل يتاأثر باأى �س�رة من ال�س�ر بالتعر�ش للأ�سعة، وه� ما يحبه الب�سر 

بطبيعة احلال؛ حيث يك�ن تت ب�سره دليل مادى على اأن االأ�سعة مل ت�سر ب�سحته، وهذا 

الك�سف الطبى يك�ن على فرتات وب�سكل دورى بحيث ال تقل عن �ستة اأ�سهر، وميكن بالطبع 

اأو اأقل من ذلك، ويجب اأن يتم الك�سف الطبى فى جهة م�ث�ق بها  اأ�سهر  اأن يتم كل ثلثة 

وم�سه�د لها باحليادية وااللتزام، ويجب اأن ي�سمل الك�سف الطبى والتحاليل ما يلي: 

•الك�سف على القلب . 	

•الك�سف العام على احلالة العامة ) باطن (.  	

•الك�سف على العي�ن: للتاأكد من خل� عد�سة العني من اأى عتامة اأو رمد . 	

•الك�سف على اجللد: للتاأكد من عدم وج�د بقع اأو اأى اآثار مما ينتج عن االأ�سعة . 	

للتاأثر  مظهر  اأى  وج�د  عدم  من  للتاأكد  وال�سعر:  واالأ�سابع  االأظافر  على  •الك�سف  	
باالأ�سعة .

•تليل دم �سامل يت�سمن:  	

- ن�سبة الهيم�جل�بني فى الدم .

- عدد كرات الدم احلمراء .

- عدد كرات الدم البي�ساء .

- عدد ال�سفائح الدم�ية .
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8-  تذكر - دائمًا - اأنك ال ت�ستطيع روؤية االأ�سعة، ويجب عليك  - دائمًا - دائمًا احلذر 

بها؛  امل�سم�ح  الن�سب  لها فى حدود  التعر�ش  كان  واإن  لها حتى  التعر�ش  ومن  منها 

عدم  يجب  للأ�سعة  امت�سا�ش  ن�سبة  ت�جد  واإمنا  بها،  م�سم�ح  ن�سبة  ت�جد  ال  حيث 

جتاوزها.

9-  البد من التعامل مع االأ�سعة مبنتهى احلذر، الأن االإن�سان ال ي�سعر اأبدًا اإن كان ج�سده 

قد امت�ش جرعة كبرية من االأ�سعة اأم ال.. اإال بعد ف�ات االأوان. 
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الفصل اخلامس
وحدات قياس اجلرعات املختلفة لألشعة

هذه  لقدرة  وذلك  عليها،  ال�ساقطة  باالإ�سعاعات  ت�سعر  ال  باأن�اعها  احلية  الكائنات  اإن 

االإ�سعاعات العالية على اخرتاق االأج�سام، وهى تفقد طاقتها عندما يتم تاأيني جزيئات املاء 

امل�ج�دة فى اجل�سم؛ لذا يجب الك�سف عنها وتديد كميتها. وهناك وحدات خا�سة بقيا�ش 

كمية االإ�سعاعات واجلرعات االإ�سعاعية ت�ستخدم كل منها ح�سب الغر�ش الذى يتم القيا�ش 

الأجله: 

1- وحدة قياس شدة املصدر املشع: 
هذه ال�حدة ت�ستخدم فى قيا�ش �سدة امل�سدر امل�سع )م�سدر طبيعى( وت�سمى )البيكرل 

)Bq( ( وتعرف باأنها عدد ال�م�سات ال�سادرة من ج�سم امل�سدر امل�سع فى الثانية ال�احدة 

) – 1 بيكرل = 1 وم�سة / 1 ثانية (. 

2- وحدات الطاقة املمتصة فى حالة أن الوسط احمليط هواء: 
وت�ستخدم وحدة قيا�ش ت�سمى )الرونتيجن( ن�سبة اإىل مكت�سف االأ�سعة ال�سينية فيلهيلم 

للأ�سعة  تعر�سه  نتيجة  اله�اء  تاأين  مدى  ملعرفة  ت�ستخدم  ال�حدة  وهذه  رونتجن،  ك�نراد 

امل�ؤينة. 

اله�اء  من  مكعب  �سنتيمرت  واحد  ميت�سها  التى  الطاقة  كمية  باأنه  الرونتيجن  ويعرف 

لتعطى �سحنة مقدارها x 2،5 10-4 ك�ل�م. 

3- وحدة الطاقة املمتصة فى حالة أن الوسط احمليط مادة: 
وت�ستخدم وحدتا قيا�ش، االأوىل: ت�سمى )الراد (. 

والثانية ت�سمى )اجلراى(؛ حيث اإن 1 جراى = 100 راد .
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4- وحدات قياس الطاقة املكافئة: 
تعر�ش اخلليا احلية  نتيجة  املكافئة  الطاقة  لقيا�ش  وال�سيفرت  الرمي  ت�ستخدم وحدتا 

للأ�سعة امل�ؤينة: 

التعر�ش  معامل   x امل�سع  امل�سدر  كفاءة  معامل   x املمت�سة  الطاقة  املكافئة =  الطاقة 

البي�ل�جى .

ي�ساوى  اإنه  حيث  امل�ؤينة؛  االأ�سعة  ن�ع  على  امل�سع  امل�سدر  كفاءة  معامل  مقدار  ويختلف 

ال�احد ال�سحيح فى حالة االأ�سعة ال�سينية واأ�سعة جاما. 

1ميللى رونتيجن / �ساعة = 10 ميكرو �سيفرت / �ساعة 
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اخلالصة

الراد 

وحدة قيا�ش كمية الطاقة االإ�سعاعية املمت�سة 

)جرعة االمت�سا�ش(. 

الرونتجن 

وحدة قيا�ش االأ�سعة ال�سادرة وي�ستخدم اأ�سا�ًسا 

للأ�سعة ال�سينية. 

وحدة قيا�ش للأ�سعة ال�سادرة الكي�ري 

الرمي. 

وحدة قيا�ش التاأثري البي�ل�جي )احلي�ي( للإ�سعاع 

املمت�ش. 

ال�سيفرت 

من اأحدث وحدات قيا�ش التاأثري الناجت عن 

امت�سا�ش االأ�سعة 

ه� وحدة التفكك الن�وي ال�احد يف الثانية البيكريل 
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الفصل السادس
األجهزة املستخدمة فى قياس اجلرعات املختلفة لألشعة

أجهزة تستخدم فى قياس معدل التعرض لألشعة  :
وتحُ�ستخدم هذه االأجهزة فى قيا�ش االأ�سعة ال�سادرة فى املنطقة املحيطة باجلهاز، وفى 

غرفة الت�سغيل وفى كافة مك�نات اجلهاز، �س�اء قبل الت�سغيل اأو اأثناءه اأو اأثناء عملية الت�سغيل 

االأوىل، وهناك اأن�اع متعددة من هذه االأجهزة تعم����ل جميعًا بطرق مت�س�����ابهة فى القيا�ش 

وال ت�جد خلفات ج�هرية بني جهاز واآخر.

 أجهزة تستخدم فى قياس اجلرعة املتراكمة :
وهذه االأجهزة تاأخذ اأ�سكااًل عديدة، فمنها ما ه� على �سكل �ساعة يد يرتديها امل�سغل، 

اأو على �سكل قلم ي��سع فى اجليب، اأو على �سكل �سريحة فيلمية مغناطي�سية ..اإلخ،  وهذه 

االأجهزة تقي�ش اجلرعة التى امت�سها ج�سد امل�سغل من جراء ت�اجده فى منطقة العمل على 

االأجهزة، ويتم معايرتها من وقت الآخر لكى ن�سمن كفاءة ما تعطيه من قيا�سات.
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الفصل السابع
القوانني املنظمة الستخدام األجهزة فى مصر

قرار رئيس اجلمهورية العربية املتحدة بالقانون رقم 59 لسنة 1960
فى شأن تنظيم العمل باإلشعاعات املؤينة والوقاية من أخطارها

قرر القانون اآلتي :
مادة)1(:  ال يج�ز ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة باأية �سفة كانت اإال ملن يرخ�ش له فى ذلك 

امل�اد  من  املنبعثة  االإ�سعاعات  القان�ن  اأحكام  فى  امل�ؤينة  باالإ�سعاعات  ويق�سد 

ذات الن�ساط االإ�سعاعى اأو من االآالت كاأجهزة اأ�سعة اإك�ش اأو رونتجن واملفاعلت 

واملعجلت و�سائر االإ�سعاعات االأخرى.

مادة)2(:  ال يرخ�ش فى اإقامة اأجهزة اأو حيازة م�اد تنبعث منها اإ�سعاعات م�ؤينة بق�سد 

ا�ستعمالها اإال اإذا ت�افرت ا�سرتاطات ال�قاية طبقًا الأحكام هذا القان�ن.

كان  اإذا  اإال  وغريها  والهيئات  بامل�ؤ�س�سات  االإ�سعاعات  هذه  ا�ستعمال  فى  يرخ�ش  وال 

ا�سرتاطات  تنفيذ  مبراقبة  يق�م  ذلك  فى  له  مرخ�ش  �سخ�ش  اإ�سراف  تت  ا�ستعمالها 

ال�قاية، وعليه اأن يخطر املكتب التنفيذى امل�سار اإليه فى املادة )5( من هذا القان�ن اإذا مل 

تقم امل�ؤ�س�سة بتنفيذ هذه اال�سرتاطات.

ويجب جتديد الرتخي�ص فى احلالت الآتية:

اإذا نقل اجلهاز املرخ�ش فى اإقامته اأو تغريت م�ا�سفاته. 1 -

اإذا نقل اجلهاز املثبت من مكانه. 2 -

اإذا حدث باملكان اأو مبا ح�له تغريات ت�ؤثر على ا�سرتاطات ال�قاية. 3 -

اإذا زيدت كميات امل�اد امل�سعة اأو اأ�سيفت مادة م�سعة جديدة وتبني اللئحة التنفيذية  4 -

ا�سرتاطات ال�قاية من اأخطار االإ�سعاعات امل�ؤينة.
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اأجهزة  وا�ستعمال  اإقامة  فى  اللزمة  الرتاخي�ش  املخت�سة  ال�سحة  وزارة  مادة)3(:  متنح 

االأ�سعة ال�سينية واملعجلت والنظائر املغلقة وتنظيم �سئ�ن ال�قاية من اأخطارها.

ومنح  واملفاعلت  املفت�حة  بالنظائر  العمل  الذرية  الطاقة  م�ؤ�س�سة             وتنظم 

الرتاخي�ش اللزمة الإقامتها وتق�م كذلك بتنظيم �سئ�ن ال�قاية من اأخطار 

التعر�ش للإ�سعاعات امل�ؤينة فى امل�ؤ�س�سة وفى ال�حدات التابعة لها.

مادة)4(  ت�سكل بقرار من وزير ال�سحة املركزى هيئة مركزية لتنظيم العمل باالإ�سعاعات 

امل�ؤينة وال�قاية من اأخطارها ويك�ن مقرها مدينة القاهرة وتخت�ش مبا ياأتي:

ر�سم ال�سيا�سة العامة ل�سئ�ن ال�قاية من خطر التعر�ش للإ�سعاعات امل�ؤينة. 1 -

العمل  مبزاولة  اخلا�سة  االأجنبية  العملية  ال�سهادات  ملعادلة  العامة  الق�اعد  و�سع  2 -

باالإ�سعاعات امل�ؤينة.

بحث امل�سائل االأخرى التى يحيلها اإليها وزير ال�سحة املركزي. 3 -

مادة)5(:  ت�سكل بقرار من وزير ال�سحة التنفيذى املخت�ش فى كلٍّ من اإقليمى اجلمه�رية 

»جلنة فنية ل�سئ�ن االإ�سعاعات امل�ؤينة«، تخت�ش بالنظر فيما ياأتي:

الرتخي�ش فى اإقامة اأجهزة االأ�سعة ال�سينية واملعجلت والنظائر املغلقة. 1 -

اأو فيهما معًا  اأو الت�سخي�ش  الرتخي�ش فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة فى العلج  2 -

للأطباء غري احلا�سلني على م�ؤهل التخ�س�ش املن�س��ش عليه فى املادة )11( من 

هذا القان�ن.

الرتخي�ش ملن يعمل�ن خرباء م�ؤهلني اأو فيزيائيني �سحيني للإ�سعاع. 3 -

الرتخي�ش فى القيام باأعمال امل�ساعدين الفنيني للأ�سعة ال�سينية والنظائر املغلقة  4 -

واملفت�حة.
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الرتخي�ش فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة كلها اأو بع�سها لغري االأطباء. 5 -

تقرير معادلة ال�سهادات العلمية االأجنبية مبزاولة العمل باالإ�سعاعات امل�ؤينة طبقًا  6 -

للق�اعد امل�سار اإليها فى البند )2( من املادة ال�سابقة.

بحث امل�سائل التى تال اإليها من وزير ال�سحة التنفيذى املخت�ش. وعلى هذه اللجنة  7 -

اأن تقدم فى �سهر مار�ش من كل �سنة تقريرًا عن اأعمالها للهيئة املركزية املن�س��ش 

عليها فى املادة ال�سابقة.

االإقليمني )مكتب  املخت�ش فى كل من  التنفيذى  ال�سحة  وزير  بقرار من  مادة)6(:  ي�سكل 

امل�ؤينة( يخت�ش بتطبيق  التعر�ش للإ�سعاعات  ال�قاية من خطر  تنفيذى ل�سئ�ن 

اأحكام هذا القان�ن والقرارات التى ت�سدر تنفيذًا لها.

وعلى هذا املكتب اأن يقدم فى �سهر يناير من كل �سنة تقريرًا عن اأعماله اإىل اللجنة املنّ�ه 

عنها فى املادة ال�سابقة.

مادة )7(:  ي�سرتط فيمن يرخ�ش له فى العمل خبريًا م�ؤهًل فى ال�قاية من خطر التعر�ش 

للإ�سعاعات امل�ؤينة طبقًا الأحكام هذا القان�ن اأن يك�ن من بني الفئتني االآتيتني:

عن  تقل  ال  مدة  العمل  هذا  ممار�ستهم  على  م�سى  الذين  ال�سحيني  الفيزيائيني  1 -

خم�ش �سن�ات.

اجلمه�رية  جامعات  اإحدى  من  الطبيعة  فى  العل�م  دكت�راه  درجة  على  احلا�سلني  2 -

عن  تقل  ال  لهم خربة  تك�ن  اأن  ب�سرط  لها  معادلة  �سهادة  على  اأو  املتحدة  العربية 

قد  يك�ن�ا  اأن  اأو  امل�ؤينة،  للإ�سعاعات  التعر�ش  خطر  من  ال�قاية  �سئ�ن  فى  �سنتني 

من  ال�قاية  فى  امل�ؤهل  اخلبري  قيد  ويجب  االإ�سعاعية،  الطبيعة  فى  بح�ثًا  ن�سروا 

التعر�ش للإ�سعاعات امل�ؤينة فى ال�سجل اخلا�ش باخلرباء امل�ؤهلني ب�زارة ال�سحة 

التنفيذية املخت�سة، وذلك قبل مزاولة هذا العمل.

الفصل السابع - القوانني املنظمة الستخدام األجهزة فى مصر



195

وي�شرتط فيمن يرخ�ص له العمل فيزيائياً �شحياً للإ�شعاعات املوؤينة اأن تتوافر فيه 

ال�شروط الآتية:

الهند�سة  فى  بكال�ري��ش  اأو  الطبيعة  فى  العل�م  بكال�ري��ش  على  حا�سًل  يك�ن  اأن  1 -

الفيزيائية من اإحدى جامعات اجلمه�رية اأو على �سهادة تعترب معادلة لها.

جامعات  اإحدى  من  االإ�سعاعية  الطبيعة  فى  تطبيقى  دبل�م  على  حا�سًل  يك�ن  اأن  2 -

اجلمه�رية العربية املتحدة اأو على �سهادة تعترب معادلة لها.

( من القان�ن ما يثبت تدريبه ب�سفة  اأن يقدم للجنة املن�س��ش عليها فى املادة )5- 3

مر�سية على ا�ستعمال النظائر امل�سعة وال�قاية من اأخطار التعر�ش للإ�سعاعات من 

م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية.

اأن يك�ن مقيدًا ب�سجل الفيزيائيني ال�سحيني ب�زارة ال�سحة التنفيذية املخت�سة. 4 -

وي�سرتط فيمن يرخ�ش له فى العمل م�ساعدًا فنيًا للأ�سعة ال�سينية وامل�اد امل�سعة املغلقة 

اأن يك�ن:

حا�سًل على دبل�م املعهد ال�سحى )�سعبة فنى االأ�سعة( اأو ما يعادلها. 1 -

مقيدًا ب�سجل م�ساعدى االأ�سعة ب�زارة ال�سحة التنفيذية املخت�سة، وي�سرتط فيمن  2 -

ا�ستيفاء  عن  ف�سًل  املفت�حة  امل�سعة  للنظائر  فنيًا  م�ساعدًا  العمل  فى  له  يرخ�ش 

ال�سرطني ال�سابقني اأن يقدم للجنة املن�س��ش عليها فى املادة )5( من هذا القان�ن 

ما يثبت تدريبه ب�سفة مر�سية على ا�ستعمال النظائر امل�سعة املفت�حة من م�ؤ�س�سة 

الطاقة الذرية اأو من معهد معرتف به.

مادة )8(: مع عدم االإخلل باملادة )21( من هذا القان�ن اإذا ثبت من التفتي�ش اأن ال�سروط 

له  املرخ�ش  على  وج��ب  مت�افرة  غري  امل�ؤينة  االإ�سعاعات  خطر  من  ال�قائية 

ا�ستيفاوؤها خلل �ستني ي�مًا من تاريخ اإخطاره بخطاب م�سجل. واإذا مل ي�ست�فها 

الفصل السابع - القوانني املنظمة الستخدام األجهزة فى مصر



196

تلغى الرخ�سة بقرار من وزير ال�سحة التنفيذى بناًء على طلب املكتب التنفيذى 

ل�سئ�ن ال�قاية، ويك�ن قرار ال�زير نهائيًا.

مادة)9(:  يحُقيد املرخ�ش لهم فى ا�ستعمال اأجهزة االأ�سعة وامل�اد امل�سعة فى �سجلت خا�سة 

ب�زارة ال�سحة التنفيذية ويعد لكل فئة �سجل خا�ش بها ويج�ز اأن يقيد فى اأكرث 

اللئحة  وتنظم  حدة،  على  �سجل  كل  فى  القيد  �سروط  ا�ست�فى  من  �سجل  من 

التنفيذية اأن�اع هذه ال�سجلت واإجراءات القيد بها.

فى  القيد  نظري  �س�رية  لرية  ع�سرون  اأو  م�سريان  جنيهان  ق��دره  ر�سم  مادة )10(:  ي���ؤدى 

ال�سجل، ويتعدد الر�سم بتعدد ال�سجلت املراد القيد فيها.

مادة)11(:  ال يرخ�ش للطبيب فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة باأن�اعها للأغرا�ش الطبية 

اإال اإذا ا�ست�فى ال�سرطني االآتيني:

•اأن يك�ن حا�سًل على دبل�م التخ�س�ش فى االأ�سعة الطبية من اإحدى جامعات  	
اجلمه�رية العربية املتحدة اأو على �سهادة تعترب معادلة لها.

•اأن يك�ن مقيدًا فى �سجل االأطباء االأخ�سائيني فى االأ�سعة الطبية امل�سار اإليه  	
فى املادة )9( من هذا القان�ن.

درجة  على  احلا�سلني  للأطباء  يرخ�ش  ال�سابقة  امل��ادة  اأحكام  من  مادة)12(:  ا�ستثناء 

الدكت�راه فى االأمرا�ش الباطنية من اإحدى جامعات اجلمه�رية العربية املتحدة 

اأو ما يعادلها اأو على دبل�م التخ�س�ش فى اأمرا�ش القلب اأو ال�سدر اأو العظام 

والأطباء االأ�سنان فى ا�ستعمال اأجهزة االأ�سعة ال�سينية الأغرا�ش الت�سخي�ش على 

اأن يقت�سر ذلك على مر�ساهم وفى نطاق تخ�س�سهم، وب�سرط اأال يجاوز اجلهد 

امل�ستخدم 80 كيل� ف�لت والتيار 30 مللى اأمبري.

كما يرخ�ش للأطباء احلا�سلني على دبل�م التخ�س�ش فى االأمرا�ش اجللدية من اإحدى 
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جامعات اجلمه�رية العربية املتحدة اأو على ما يعادلها فى ا�ستعمال اأجهزة االأ�سعة ال�سينية 

اجلهاز  جهد  يجاوز  اأال  وب�سرط  تخ�س�سهم،  نطاق  وفى  العلج  اأغرا�ش  فى  ال�سطحية 

امل�ستخدم 100 كيل� ف�لت.

مادة)13(:  ي�سرتط فيمن يرخ�ش لهم من االأطباء امل�سار اإليهم فى املادة ال�سابقة اأن يقدم�ا 

ب�سفة  تدريبهم  يثبت  ما  القان�ن  هذا  من   )5( امل��ادة  فى  عليها  املن�ه  للجنة 

مر�سية على ا�ستعمال النظائر امل�سعة وال�قاية من اأخطار التعر�ش للإ�سعاعات 

من م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية اأو من معهد معرتف به.

مادة)14(:  ال يرخ�ش فى ا�ستعمال النظائر امل�سعة املفت�حة فى اأغرا�ش العلج والت�سخي�ش 

هذا  من   )5( امل��ادة  فى  عليها  املن�س��ش  للجنة  يقدم�ن  الذين  للأطباء  اإال 

القان�ن ما يثبت تدريبهم ب�سفة مر�سية على ا�ستعمال النظائر امل�سعة وال�قاية 

من اأخطارها من م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية اأو من معهد معرتف به.

مادة)15(:  يج�ز الرتخي�ش خلريجى الكليات العملية فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة فى 

اأغرا�ش البحث العلمى وفى االأغرا�ش التطبيقية فى امل�ؤ�س�سات والهيئات التى 

ي�سدر ببيانها قرار من وزير ال�سحة التنفيذى املخت�ش اأو من م�ؤ�س�سة الطاقة 

اإليها فى املادة )5(  اأن يقدم�ا للجنة امل�سار  الذرية ح�سب االأح�ال، وي�سرتط 

من هذا القان�ن ما يثبت تدريبهم ب�سفة مر�سية على ا�ستعمال النظائر امل�سعة 

وال�قاية من اأخطار التعر�ش للإ�سعاعات امل�ؤينة من م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية اأو 

معهد معرتف به.

اأو  للم�ست�سفيات  اإال  الطبية  للأغرا�ش  املفت�حة  امل�اد  ا�ستعمال  فى  يرخ�ش  مادة)16(:  ال 

اأق�سامها وبعد ت�افر ال�سروط االآتية:

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�قاية املن�س��ش عليها فى هذا القان�ن. 1 -

اأن يعهد بالعمل فيها ملجم�عة تتاألف من: 2 -
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اأ-  فيزيائى �سحى للإ�سعاعات.

النظائر  ا�ستعمال  على  مر�سية  ب�سفة  تدريبه  يثبت  الطبية  االأ�سعة  فى  ب-  اأخ�سائى 

امل�سعة وال�قاية من اأخطارها من م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية اأو من معهد معرتف به.

ج-  طبيب اأخ�سائى يثبت تدريبه ب�سفة مر�سية على ا�ستعمال النظائر امل�سعة و�سئ�ن 

ال�قاية من خطر التعر�ش للإ�سعاعات امل�ؤينة من م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية اأو من معهد 

معرتف به، وي�سرتط اأن يك�ن له خربة عملية فى ا�ستعمال هذه النظائر ملدة ال تقل 

عن �سنة، ويحظر ا�ستعمال هذه امل�اد فى العيادات اخلا�سة.

مادة )17(:  مع مراعاة اأحكام هذا القان�ن يج�ز الرتخي�ش با�ستعمال امل�سعات املغلقة فى 

العيادات اخلا�سة بعد ا�ستيفاء �سروط ال�قاية من خطر التعر�ش للإ�سعاعات 

وم�افقة اللجنة الفنية املن�س��ش عليها فى املادة )5( من هذا القان�ن.

مادة)18(: على امل�ؤ�س�سات التى ت�ستعمل االإ�سعاعات امل�ؤينة وقت العمل بهذا القان�ن اأن تق�م 

�ستة  خلل  التنفيذية  اللئحة  فى  عليها  املن�س��ش  ال�قاية  ا�سرتاطات  بتنفيذ 

املهلة ملدة ال  التنفيذى املخت�ش مد هذه  اأ�سهر، ويج�ز بقرار من وزير ال�سحة 

تتجاوز �ستة اأ�سهر اأخرى، وعلى الهيئات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات اأن ت�فر ملن يعمل�ن 

ال�قاية  ومعدات  و�سائل  جميع  امل�ؤينة  للإ�سعاعات  املعر�سة  االأماكن  فى  لديها 

اأثناء  منها  االإف��ادة  اأ�سباب  وتاأمني  �سلحيتها  من  والتاأكد  وغريها  ال�سخ�سية 

العمل كما تلتزم بعلجهم وتع�ي�سهم طبقًا للق�انني والل�ائح اخلا�سة بهم.

يتعر�ش  التى  ال�سناعات  وف��ى  واملحاجر  املناجم  فى  ال�قاية  �سئ�ن  مادة)19(:  تنظيم 

العامل�ن فيها خلطر االإ�سعاعات بقرار من وزير ال�سحة املركزى باالتفاق مع 

وزير ال�سئ�ن االجتماعية والعمل املركزي.

مادة)20(:  مع عدم االإخلل بحكم املادة التالية يق�م املكتب التنفيذى املن�س��ش عليه فى 

املادة )6( من القان�ن بغلق االأمكنة التى ت�ستعمل فيها االإ�سعاعات امل�ؤينة اإداريًا 

الفصل السابع - القوانني املنظمة الستخدام األجهزة فى مصر



199

26 من هذا   ،25  ،24  ،23  ،22  ،17  ،16  ،8  ،2  ،1 اأحكام امل�اد  اإذا ما خ�لفت 

القان�ن وذلك بعد اتخاذ االإجراءات املن�س��ش عليها فى اللئحة التنفيذية.

مادة)21(:  مع عدم االإخلل باأية عق�بة اأ�سد، يعاقب باحلب�ش مدة ال جتاوز �سنتني وبغرامة 

ال تزيد على مائتى جنيه م�سرى اأو األفى لرية �س�رية اأو باإحدى هاتني العق�بتني 

16 من هذا   ،2  ،1 امل�اد  امل�ؤينة على وجه يخالف  االإ�سعاعات  ا�ستعمل  كل من 

القان�ن، ويعاقب باحلب�ش مدة ال جتاوز �ستة اأ�سهر وبغرامة ال تزيد على مائة 

يخالف  من  كل  العق�بتني  هاتني  باإحدى  اأو  �س�رية  لرية  األف  اأو  م�سرى  جنيه 

ويحكم  القان�ن  هذا  من   26  ،25  ،23  ،22  ،18  ،14  ،11  ،9  ،7 امل���اد  اأحكام 

ا�سرتاطات  بتنفيذ  يق�م�ن  ال  الذين  امل�ؤ�س�سات  مديرى  على  ذاتها  بالعق�بة 

ال�قاية اأو ا�ستيفائها.

وفى جميع االأح�ال يجب احلكم بغلق املكان مع نزع الل�حات واللفتات وم�سادرة االأ�سياء 

امل�سب�طة وين�سر احلكم على نفقة املحك�م عليه.
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أحكام عامة:
مادة)22(:  يج�ز الرتخي�ش للأطباء غري احلا�سلني على امل�ؤهل املن�س��ش عليه فى املادة 

اإذا  بع�سها  اأو  كلها  امل�ؤينة  االإ�سعاعات  ا�ستعمال  فى  القان�ن  هذا  من   )11(

ت�افرت فيهم ال�سروط االآتية:

اأن يك�ن�ا قد اأم�س�ا وقت العمل بهذا القان�ن مدة ال تقل عن ثلث �سن�ات  1 -

فى مزاولة ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة كلها اأو بع�سها فى اإحدى امل�ست�سفيات 

تها عن 50 �سريرًا اأو مدة ال تقل عن  احلك�مية اأو االأهلية التى ال تقل عدد اأ�سرَّ

تها عن ذلك اأو فى عياداتهم  خم�ش �سن�ات فى امل�ست�سفيات التى تقل عدد اأ�سرَّ

اخلا�سة.

اأن يتقدم�ا خلل مدة ال جتاوز �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا القان�ن بطلب  2 -

الرتخي�ش لهم باال�ستمرار فى مزاولة ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة.

القان�ن ما يثبت  ( من هذا  اإليها فى املادة )5- 3 اللجنة امل�سار  اإىل  اأن يقدم�ا 

تدريبهم ب�سفة مر�سية على ا�ستعمال النظائر امل�سعة وال�قاية من اأخطارها 

من م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية اأو من معهد معرتف به.

مادة)23(:  يج�ز الرتخي�ش للأطباء الذين يح�زون اأو ي�ستعمل�ن م�اد م�سعة مغلقة وقت 

املن�س��ش  بال�سروط  ا�ستعمالها  اأو  حيازتها  ا�ستمرار  فى  القان�ن  بهذا  العمل 

عليها فى املادة ال�سابقة.

مادة )24(:  يج�ز الرتخي�ش لغري احلا�سلني على دبل�م املعهد ال�سحى املن�س��ش عليها 

فى املادة )7( من هذا القان�ن فى اال�ستمرار بالقيام باأعمال امل�ساعد الفنى 

تقل عن  القان�ن مدة ال  بهذا  العمل  اأم�سى وقت  قد  يك�ن  اأن  ب�سرط  للأ�سعة 

ثلث �سن�ات فى القيام بهذا العمل.
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مادة )25(: ا�ستثناء من حكم املادة )12( من هذا القان�ن يج�ز الرتخي�ش للأطباء الذين 

تزيد عن  اأجهزة ذات م�ا�سفات  القان�ن  بهذا  العمل  يك�ن فى حيازتهم وقت 

امل�ا�سفات ال�اردة فى هذه املادة فى ا�ستعمالها ب�سرط اأن يتقدم�ا اإىل اللجنة 

املن�س��ش عليها فى املادة )5( بطلب الرتخي�ش خلل ثلثة اأ�سهر من تاريخ 

هذه  مثل  بها  التى  امل�ؤ�س�سات  على  احلكم  هذا  وي�سرى  القان�ن،  بهذا  العمل 

االأجهزة.

اأو  للأطباء  الرتخي�ش  يج�ز  القان�ن  هذا  من   )12( املادة  حكم  من  مادة)26(:  ا�ستثناء 

القان�ن  بهذا  العمل  وقت  ال�سينية  االأ�سعة  اأجهزة  ي�ستعمل�ن  الذين  يعادلها  ما 

اأ�سهر من  اأن يقدم�ا خلل ثلثة  ا�ستعمالها ب�سروط  اأو  ا�ستمرار حيازتها  فى 

تاريخ العمل به طلبًا اإىل اللجنة امل�سار اإليها فى املادة )5( للرتخي�ش لهم فى 

ا�ستعمال هذه االأجهزة الأغرا�ش الت�سخي�ش وعلى اأن يقدم�ا ما يثبت تدريبهم 

ب�سفة مر�سية على ا�ستعمال النظائر امل�سعة وال�قاية من اأخطارها من م�ؤ�س�سة 

الطاقة الذرية اأو من معهد معرتف به.

بناء  القان�ن جزءًا منه، ول�زير ال�سحة املركزى  مادة )27(: تعترب امللحق املرافقة لهذا 

على طلب الهيئة املن�س��ش عليها فى املادة )4( من هذا القان�ن تعديل هذه 

امللحق بقرار منه.

مادة )28(: ي�سدر وزير ال�سحة املركزى الل�ائح اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن.

مادة )29(:  ين�سر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية ويعمل به فى اإقليمى اجلمه�رية.
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960
�سدر قرار وزير ال�سحة رقم 630 ل�سنة 1962 باإ�سدار اللئحة التنفيذية للقان�ن رقم 

املعدل  اأخطارها  من  وال�قاية  امل�ؤينة  باالإ�سعاعات  العمل  تنظيم  �ساأن  فى   1960 ل�سنة   59

بالقرار ال�زارى رقم 139 ل�سنة 1963.

وزارة ال�صحة العمومية

قرار رقم 630 ل�صنة 1962

باإ�سدار اللئحة التنفيذية للقان�ن رقم 59 ل�سنة 1960 فى �ساأن تنظيم العمل باالإ�سعاعات 

امل�ؤينة وال�قاية من اأخطارها.

وزير ال�صحة العمومية:

بعد االطلع على القان�ن رقم 59 ل�سنة 1960 فى �ساأن تنظيم العمل باالإ�سعاعات امل�ؤينة 

وال�قاية من اأخطارها وعلى ما ارتاآه جمل�ش الدولة.

قرر

مادة)1(:  يعمل باأحكام اللئحة املرفقة فى �ساأن تنظيم العمل باالإ�سعاعات امل�ؤينة وال�قاية 

من اأخطارها.

مادة)2(: ين�سر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�سره.

الالئحة التنفيذية للقانون رقم )59( ل�صنة 1960 

اخلا�ص بتنظيم العمل بالإ�شعاعات املوؤينة والوقاية من اأخطارها

أواًل- أحكام عامة:
مادة)1(:  تق�م وزارة ال�سحة العم�مية باالإ�سراف على تنفيذ ا�سرتاطات ال�قاية املبينة فى 

هذه اللئحة عن طريق اللجنة الفنية ل�سئ�ن االإ�سعاعات امل�ؤينة واملكتب التنفيذى 
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ل�سئ�ن ال�قاية من خطر التعر�ش لهذه االإ�سعاعات.

مادة)2(: ال ت�سرى اأحكام هذا القرار على احلالتني االآتيتني:

عن  منها  املمت�سة  اجلرعة  معدل  تزيد  ال  �سعيفة  م�ؤينة  اإ�سعاعات  ا�ستعمال  عند  1 -

2 مللى رمي فى ال�ساعة عند �سطح اجلهاز مثل امليكرو�سك�ب االإليكرتونى واأجهزة 

اأ�سعة الكاث�د والتليفزي�ن ومق�مات اجلهاد العايل.

عند ا�ستعمال اإ�سعاعات م�ؤينة ت�سدر من مادة م�سعة ال يزيد ن�ساطها الن�عى عن  2 -

0.002 ميكروكي�رى للجرام ال�احد مثل مادة الطلء امل�سع.

مادة)3(: الرتخي�ش فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة ن�عان:

اأ- ترخي�ش ملن ي�ستعمل االإ�سعاعات امل�ؤينة كلها اأو بع�سها.

منه  تبعث  الذى  اجلهاز  وي�سمل  امل�ؤينة،  االإ�سعاعات  ملكان  ب-  ترخي�ش 

االإ�سعاعات امل�ؤينة اأو امل�اد التى لها هذه اخلا�سية.

الفقرة  فى  عليها  املن�س��ش  امل�ؤينة  االإ�سعاعات  ا�ستعمال  فى  يرغب  من  مادة)4(:  يقدم 

االأوىل من املادة الثالثة من القان�ن رقم 59 ل�سنة 1960 طلب الرتخي�ش اخلا�ش 

به اإىل ق�سم الرخ�ش الطبية ب�زارة ال�سحة العم�مية مرفقًا به امل�ؤهل احلا�سل 

عليه اأو �س�رة منه تعتمدها ال�زارة اأو ما يثبت تدريبه ب�سفة مر�سية على �سئ�ن 

ال�قاية من م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية اأو من معهد علمى معرتف به وكذلك االإي�سال 

الدال على اأداء الر�سم املقرر وعلى ق�سم الرخ�ش الطبية اإحالة هذه الطلبات اإىل 

اللجنة الفنية ل�سئ�ن االإ�سعاعات امل�ؤينة للنظر فى منح الرتخي�ش املطل�ب وفقًا 

للق�اعد التى وردت فى القان�ن ولطالب الرتخي�ش اأن يتظلم فى حالة رف�ش طلبه 

اإىل الهيئة املركزية خلل �ستني ي�مًا من تاريخ اإخطاره برف�ش طلبه ويك�ن قرار 

الهيئة املركزية فى هذا ال�ساأن نهائيًا.
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فى  عليه  املن�س��ش  االإ�سعاع  اأو م�سدر  واجلهاز  للمكان  الرتخي�ش  مادة )5(:  يقدم طلب 

املكتب  اإىل   1960 ل�سنة   59 رقم  القان�ن  من  الثالثة  امل��ادة  من  االأوىل  الفقرة 

فيه  مبينًا  امل�ؤينة-  للإ�سعاعات  التعر�ش  خطر  من  ال�قاية  ل�سئ�ن  التنفيذى 

ا�سم املرخ�ش له فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة ون�عها وم�ا�سفات اجلهاز اأو 

م�سدر االإ�سعاع املطل�ب ا�ستعماله ور�سم هند�سى واآخر جغرافى للمكان املزمع 

اإقامة اجلهاز فيه مع تف�سيل لل��سع الن�سبى للجهاز اأو م�سدر االإ�سعاع و�سمك 

ون�ع اجلدران واحل�اجز ال�قائية وامل�اد امل�سن�عة منها وكذلك االإي�سال الدال 

على اأداء الر�سم املقرر واأى بيانات اأخرى يرى طالب الرتخي�ش اإ�سافتها اإىل ما 

تقدم.

مادة)6(:  يق�م املكتب التنفيذى ل�سئ�ن ال�قاية من خطر التعر�ش للإ�سعاعات امل�ؤينة باتخاذ 

الرتخي�ش  فى طلب  ال���اردة  البيانات  �سحة  من  للتاأكد  اإج��راءات  من  يلزم  ما 

ويحرر حم�سرًا بذلك.

مادة )7(:  اإذا كانت ا�سرتاطات ال�قاية كاملة وفقًا ملا ه� وارد بهذه اللئحة فيحيل املكتب 

التنفيذى الطلب مرفقًا به جميع االأوراق واملح�سر امل�سار اإليه فى املادة ال�سابقة 

الطلب  على  م�افقتها  حالة  وفى  الرتخي�ش  منح  فى  للنظر  الفنية  اللجنة  اإىل 

تال االأوراق اإىل ق�سم الرخ�ش الطبية الإ�سدار الرتخي�ش اللزم.

ماد )8(:  على االأفراد والهيئات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات التى ت�ستعمل االإ�سعاعات امل�ؤينة وقت 

به  املقام  للمكان  اأن تقدم طلب الرتخي�ش   1960 ل�سنة   59 بالقان�ن رقم  العمل 

م�سدر االإ�سعاعات امل�ؤينة خلل �سهر على االأكرث من تاريخ تنفيذ هذه اللئحة.

ويجب على املكتب التنفيذى ل�سئ�ن ال�قاية اأن يق�م مبعاينة املكان بعد اإخطاره با�ستيفاء 

اإىل  الطلب  التنفيذى  املكتب  اأحال  ال�قاية م�ست�فاة  ا�سرتاطات  فاإذا كانت  ال�قاية  �سروط 

اللجنة الفنية ملنح الرتخي�ش وفى حالة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�قاية متنح اجلهات امل�سار اإليها 
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مهلة ال�ستة �سه�ر املن�س��ش عنها فى املادة )18( من القان�ن فاإذا مل ت�ستكمل ا�سرتاطات 

ال�قاية خلل هذه الفرتة يق�م املكتب التنفيذى بعر�ش االأمر على وزير ال�سحة ولل�زير اأن 

مينح طالب الرتخي�ش مهلة ال تتجاوز �ستة �سه�ر اأخرى يق�م خللها باإمتام اال�سرتاطات 

فاإذا انق�ست هذه املادة دون ا�ستكمال ا�سرتاطات ال�قاية اأغلق املكان اإداريًا.

مادة )9(:  على املرخ�ش له تنفيذ ا�سرتاطا ال�قاية املبينة فى هذه اللئحة وفى امللحق 

املكملة لها بالن�سبة للمكان الذى يعمل به.

الف�ر  يبادر على  اأن  اأو غري حك�مية  اأو هيئة حك�مية  م�ؤ�س�سة  يعمل فى  اإذا كان  وعليه 

اأى  اأو  ال�قاية  ا�سرتاطات  فى  نق�ش  كل  كتابة عن  ين�ب عنه  اأو من  امل�ؤ�س�سة  باإبلغ مدير 

تغيري يطراأ على و�سع اجلهاز اأو م�سدر االإ�سعاع اأو م�ا�سفاته اأو مكان ا�ستخدام االإ�سعاعات 

امل�ؤينة اأو ما ح�له مما ي�ؤثر فى ا�سرتاطات ال�قاية اأو اإذا زيدت كمية امل�اد امل�سعة اأو اأ�سيفت 

مادة جديدة اإىل ما �سبق الرتخي�ش فى ا�ستعماله والعمل على ا�ستكمال ا�سرتاطات ال�قاية 

كما يجب عليه اإخطار املكتب التنفيذى ب�س�رة من هذا املكتب.

وعلى مدير امل�ؤ�س�سة اأن يق�م باتخاذ االإجراءات حيال ما يتم فى هذا ال�ساأن وعليه اأن 

تاريخ  من  اأ�سب�ع  خلل  ال�سدد  هذا  فى  اإج��راءات  من  اتخذ  مبا  التنفيذى  املكتب  يخطر 

اإخطاره.

مادة )10(:  فى حالة ثب�ت فقدان اأو حدوث تلف جزئى اأو كلى مل�سدر االإ�سعاعات امل�ؤينة 

يجب على املرخ�ش له اإبلغ املكتب التنفيذى ل�سئ�ن ال�قاية ف�رًا مع اتخاذ ما 

يلزم من اإجراءات �سرورية.

مادة )11(:  ت�سكل الهيئة املركزية لتنظيم العمل باالإ�سعاعات امل�ؤينة وال�قاية من اأخطاره 

برئا�سة وزير ال�سحة العم�مية وع�س�ية كل من:

1- وكيل وزارة ال�سحة العم�مية.
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2- مدير املركز الق�مى للبح�ث اأو من ين�ب عنه.

3- مدير م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية اأو من ين�ب عنه.

م�ست�فني  باجلامعات  الفيزياء  باأق�سام  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  من  4-  ع�س�ين 

من   )7( امل��اد  فى  اإليه  امل�سار  امل�ؤهل  اخلبري  فى  ت�افرها  ال��لزم  ال�سروط 

القان�ن.

بجامعات  الطب  بكليات  االأ�سعة  باأق�سام  التدري�ش  اأع�ساء هيئة  5-  ع�س�ين من 

اجلمه�رية.

6- مدير ق�سم االأ�سعة ب�زارة ال�سحة العم�مية.

7- رئي�ش املكتب التنفيذى ل�سئ�ن ال�قاية من االإ�سعاعات امل�ؤينة.

8- امل�ست�سار الفنى ل�سئ�ن االأ�سعة ب�زارة ال�سحة.

9- مدير عام االإدارة العامة للعمل ب�زارة العمل.

10- مدير عام م�سلحة املناجم واملحاجر اأو من يق�م بعمله.

11- امل�ست�سار القان�نى ل�زير ال�سحة العم�مية.

وجتتمع هذه الهيئة مرة على االأقل فى ال�سنة بدع�ة من رئي�سها اأو كلما طلب ذلك اأكرث 

من ن�سف عدد االأع�ساء.

مادة )12(:  ت�سكل اللجنة ل�سئ�ن االإ�سعاعات امل�ؤينة امل�سار اإليها فى املادة )5( من القان�ن 

بقرار من وزير ال�سحة العم�مية.

وجتتمع هذه الهيئة مرة على االأقل فى ال�سنة بدع�ة من رئي�سها اأو كلما طلب ذلك اأكرث 

من ن�سف عدد االأع�ساء.

امل�ؤينة  باالإ�سعاعات  العمل  لتنظيم  املركزية  الهيئة  ع�س�ية  بني  اجلمع  مادة )13(:  يج�ز 

واللجنة الفنية ل�سئ�ن االإ�سعاعات امل�ؤينة.
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مادة )14(:  تك�ن قرارات الهيئة املركزية واللجنة الفنية باالأغلبية املطلقة لعدد احلا�سرين 

وعند الت�ساوى يرجح اجلانب الذى منه الرئي�ش.

مادة )15(: تن�ساأ ب�زارة ال�سحة ال�سجلت االآتية:

�سجل االأطباء االأخ�سائيني فى االأ�سعة الطبية. 1 -

�سجل غري االأخ�سائيني من االأطباء الذين يرخ�ش لهم فى ا�ستعمال  2 -

االأ�سعة كلها اأو بع�سها.

�سجل العلميني املرخ�ش لهم فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة. 3 -

للإ�سعاعات  التعر�ش  خطر  من  ال�قاية  فى  امل�ؤهلني  اخل��رباء  �سجل  4 -

امل�ؤينة.

�سجل الفيزيائيني ال�سحيني. 5 -

�سجل امل�ساعدين الفنيني للإ�سعاعات ال�سينية وامل�اد امل�سعة املغلقة. 6 -

�سجل امل�ساعدين الفنيني للنظائر امل�سعة املفت�حة. 7 -

�سجل امل�ساعدين الفنيني غري امل�ؤهلني. 8 -

�سجل للأماكن التى ت�ستخدم فيها االإ�سعاعات امل�ؤينة.  9 -

العمل  ن���ع  الطبية  االأ�سعة  فى  االأخ�سائيني  غري  االأط��ب��اء  �سجلت  فى  مادة )16(:  يبني 

املرخ�ش لهم فيه ون�ع االإ�سعاع امل�ؤين املرخ�ش لهم فى ا�ستعماله.

مادة )17(:  تك�ن ال�سجلت مرق�مة برقم م�سل�سل خمت�مة بخامت وزارة ال�سحة العم�مية 

اأن يتخلله بيا�ش  اأن يثبت تاريخ هذا القيد م�سل�سل وبخط وا�سح دون  ويجب 

ودون اأن يقع عليه ك�سط.

مادة )18(:  تت�ىل وزارة ال�سحة العم�مية ن�سر اأ�سماء اأع�ساء قيدوا فى ال�سجلت �سن�يًا.
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مادة )19(:  ال يج�ز ا�ستخدام من تقل �سنه عن 18 عامًا فى اأى عمل يت�سل باالإ�سعاعات 

امل�ؤينة ومع ذلك فاإنه يج�ز فى اأح�ال خا�سة وبعد احل�س�ل على م�افقة اللجنة 

 18  ،16 اأعمارهم بني  ا�ستخدام من ترتاوح  امل�ؤينة  االإ�سعاعات  ل�سئ�ن  الفنية 

عامًا.

من  كل  فح�ش  امل�ؤينة  االإ�سعاعات  فيها  ت�ستعمل  التى  امل�ؤ�س�سات  جميع  مادة )20(:  على 

تقت�سى طبيعة اأعمالهم ا�ستعمال هذه االإ�سعاعات اأو التعر�ش لها فح�سًا طبيًا 

طبقًا للبيانات ال�اردة فى النم�ذج املرفق وذلك قبل ال�سماح لهم بالعمل بهذه 

االإ�سعاعات ب�سهرين على االأقل كما يجب اإجراء فح�سًا دوريًا كامًل للدم بعد 

ذلك كل �ستة اأ�سهر اأو اأقل كلما اقت�ست ظروف التعر�ش ذلك.

اإذا ثبت من  اأو اال�ستمرار فيها  امل�ؤينة  مادة )21(:  ال يج�ز الت�سريح بالعمل باالإ�سعاعات 

الفح�ش الطبى وج�د حالة من االأح�ال االآتية:

فقر الدم املزمن. 1 -

فقر الدم اخلبيث. 2 -

فى  كرة  اآالف(  اأربعة  البي�ساء عن )4000- 3  الدم  كرات  مت��سط عدد  نق�ش 

امللليمرت وذلك فى ثلثة فح��ش متتالية.

االأ�سابع  ب�سمات  اأو  االأظافر  اأو  ال�سعر  اأو  اجللد  فى  تغيريات مر�سية  وج�د  4 -

نتيجة لتعر�ش اإ�سعاعى �سابق اأثناء العمل اأو قبل االلتحاق به.

وج�د عتمات فى عد�سة العني نتيجة لتعر�ش اإ�سعاعى �سابق. 5 -

حدوث تعر�ش اإ�سعاعى لكمية اأكرب من 35- 6 راد دفعة واحدة للج�سم كله وفى 

هذه احلالة يعاد الك�سف الطبى والفح��ش املعملية لتحديد مدى تاأثر امل�ستغل 

وتقدير مدى ال�سرر الذى حدث الأن�سجة اجل�سم الإمكان الت�سريح للمتعر�ش 

بالع�دة للعمل.
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مادة )22(: تدرج البيانات الطبية ونتائج الفح��ش والقيا�سات االإ�سعاعية لكل م�ستغل فى 

التنفيذى فى  املكتب  اأو  امل�ؤ�س�سة  الطبية فى  الهيئة  به  به تتفظ  �سجل خا�ش 

�سرية تامة.

ثانيًا- اشتراطات عامة للوقاية من أخطار التعرض لإلشعاعات املؤينة:
احل�سا�سة  االأع�ساء  لها  تتعر�ش  التى  املتكاملة  الكلية  اجلرعة  تزيد  اأال  مادة )23(:  يجب 

باجل�سم وهى عد�سة العني ومك�نات الدم واخل�سى ل�سخ�ش يعمل باالإ�سعاع فى 

اأية �سن تزيد عن 18 �سنة عما تده املعادلة التالية:

ج=5)ن-18( رمي

حيث تدل )ج( على اجلرعة القيا�سية داخل اجل�سم ب�حدات رمي وتدل )ن( على ال�سن 

اأى اأنه بعد عام واحد ملن يلتحق بالعمل فى �سن 18 �سنة يجب اأال تزيد اجلرعة الكلية التى 

رمي   0.1 مبعدل  منتظمًا  تعر�سًا  تعادل  وهذه  رمي   5 عن  احل�سا�سة  اأع�ساوؤه  لها  تتعر�ش 

اأ�سب�عيًا ط�ل العام.

اأ�سب�عًا   13 فى  اأ�سب�عيًا  رمي   0.3 عن  يزيد  مبعدل  التعر�ش  هذا  يحدث  اأال  ويجب 

متتاليًا.

ويج�ز فى ظروف ا�سطرارية وفقًا لطبيعة العمل اأن ت�سل اجلرعة فى مرة واحدة اإىل 

3 رمي.

مادة )24(:  يجب اأال تزيد اجلرعة الكلية التى يتعر�ش لها بقية اجل�سم فى غري ما ذكر فى 

املادة ال�سابقة عن 30 رمي فى العام ال�احد اأو ما يعادل تعر�سًا منتظمًا مبعدل 

0.6 رمي اأ�سب�عيًا.

ويجب اأال يحدث هذا التعر�ش مبعدل يزيد عن 8 رمي فى 13 اأ�سب�عًا متتاليًا ويج�ز اأن 

ت�سل اجلرعة التى تتعر�ش لها االأيدى واالأقدام اإىل 75 رمي فى العام اأو ما يعادل 1.5 رمي 

اأ�سب�عيًا على اأال تزيد عن 20 رمي فى 13 اأ�سب�عًا متتاليًا.
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مادة )25(:  اإذا مل ميكن تديد اجلرعات التى تعر�ش لها �سخ�ش قبل عمله باالإ�سعاعات 

امل�ؤينة فيعترب كاأنه قد تعر�ش للحد االأعلى املبني باملعادلة ال�سابقة.

مادة )26(:  اإذا تعر�ش ال�سخ�ش جلرعة تزيد عن 25 رمي دفعة واحدة وملرة واحدة ط�ل 

حياته اعترب ذلك خطًرا عليه ي�ستلزم فح�سه طبيًا لتقرير اإمكان ا�ستمراره اأو 

وقفه عن العمل باالإ�سعاعات امل�ؤينة.

مادة )28(:  اإذا ا�ستلزمت طبيعة العمل تعر�ش �سخ�ش جلرعة تزيد عن 12 رمي، فاإن هذه 

زاد  فاإذا  له من جرعات ط�ل حياته  تعر�ش  اأن  �سبق  اإىل ما  اجلرعة ت�ساف 

ملدة  ذلك  بعد  تع�ي�سه  معدل  يخف�ش  اأن  وجب  املعادلة  تدده  عما  املجم�ع 

خم�ش �سن�ات حتى ت�سل اجلرعة الكلية املتكاملة اإىل ما تدده املعادلة ويجب 

اأن متنع الن�ساء فى �سن االإخ�ساب من التعر�ش ملثل هذه اجلرعة.

اأن  دون  امل�ؤينة  باالإ�سعاعات  العمل  باأماكن  اأعمالهم  ترتبط  الذين  مادة )29(:  االأ�سخا�ش 

العام  1.5 رمي فى  اأال يتعر�س�ا جلرعات تزيد عن  يك�ن�ا عاملني فيها يجب 

ويج�ز اأن تزيد اجلرعة على االأجزاء غري احل�سا�سة فى اجل�سم اإىل 3 رمي فى 

العام.

العامل�ن  لها  يتعر�ش  التى  اجل��رع��ات  الإنقا�ش  حماولة  كل  تبذل  اأن  مادة )30(:  يجب 

باالإ�سعاعات امل�ؤينة اإىل اأقل ما ميكن. ويجب اأن مينع اأى �سخ�ش من التعر�ش 

للإ�سعاعات امل�ؤينة اأيًا كانت دون مربر ي�جب ذلك.

اإليها االإ�سعاعات امل�ؤينة  اأن ت�سل  اأن تفح�ش جميع االأماكن التى ميكن  مادة )31(:  يجب 

االأ�سخا�ش  لتعر�ش  احتمااًل  هناك  اأن  ثبت  ف��اإذا  االإ�سعاعات  م�ست�ى  لتقرير 

فح�سهم  فيلزم  ال�سابقة  املعادلة  ت��دده  مما  اأعلى  جلرعات  فيها  العاملني 

فح�سهم  يجب  كما  اجليب  دوزمي��رتات  اأو  ال�قاية  اأف��لم  ب�ا�سطة  اإ�سعاعيًا 

طبيًا.
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مادة )32(:  يجب اأن ي��سع جهاز اإ�سدار االإ�سعاعات امل�ؤينة بحيث ال يتجه ال�سعاع الفعال 

اإىل اأماكن م�سغ�لة باالإن�سان.

�ساحلة  ح��ال��ة  ف��ى  دائ��م��ًا  وت��ك���ن  ال���ق��اي��ة  م��ع��دات  جميع  ت��ت���اف��ر  اأن  مادة )33(:  يجب 

لل�ستعمال.

اإجراء  عند  وكذلك  ا�ستخدامها  قبل  ال�قاية  معدات  جميع  تفح�ش  اأن  مادة )34(:  يجب 

كل  مرة  دوريًا  يجب فح�سها  كما  امل�اد،  اأو  االإ�سعاعية  االأجهزة  فى  تعديلت 

ثلثة �سه�ر وت�سجيل نتائج الفح�ش فى �سجل يحفظ بامل�ؤ�س�سة ويجب اأن يبادر 

باإ�سلح ما ميكن اأن يطراأ على هذه املعدات من خلل.

اأو  بالتدري�ش  اإم��ا  امل�ؤينة  االإ�سعاعات  ميدان  فى  يعمل  من  كل  تدريب  مادة )35(:  يجب 

املن�س�رات عن االأ�سرار ال�سحية التى قد تنتابه من جراء التعر�ش للإ�سعاعات 

امل�ؤينة التى تزيد عن املعدل امل�سم�ح التعر�ش له واإر�ساده اإىل الطرق ال�سليمة 

لتاأدية عمله واالحتياطات اللزم مراعاتها.

امل�ؤينة  االإ�سعاعات  ا�ستخدام  اأماكن  فى  وا�سحة  تذير  علمات  و�سع  مادة )36(:  يجب 

لتنبه كل من يقرتب منها.

مادة )37(:  يراعى بقدر االإمكان اأن يك�ن ا�ستخدام م�سادر االإ�سعاعات امل�ؤينة فى حجرات 

اإ�سعاعات  من  خارجها  يك�ن  من  ل�قاية  تكفى  مبعدات  منها  كل  تعد  متفرقة 

فعالة اأو ثان�ية اأو م�ستتة، اأما حجرات امل�سادر ذاتها فل ي�سمح بالدخ�ل اإال 

للعاملني فيها فقط وعند وج�د اإ�سعاعات م�ؤينة فيها يجب اأال ي�سمح ل�سخ�ش 

بالبقاء فيها.

مادة )38(:  ال ت�ستخدم وحدات االإ�سعاعات املتنقلة اإال عند احلاجة املا�سة جدًا اإليها.

مادة )39(:  يجب ا�ستخدام و�سائل قيا�ش االإ�سعاعات امل�ؤينة كاأفلم احل�سا�سة ودوزميرتات 
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اجليب لكل من يعمل باالإ�سعاعات امل�ؤينة وتبلغ نتائج القيا�ش ب�سفة دورية اإىل 

املكتب التنفيذى ل�سئ�ن ال�قاية.

مادة )40(: تزود االأماكن التى تت�ى على م�سادر اإ�سعاعية ب��سائل ته�ية كافية.

ثالثا- اشتراطات خاصة بوحدات العالج باألشعة السينية:
 مادة )41(: مينع ا�ستخدم اأنابيب اأ�سعة غري املغلفة بغلف واق )يرجع للتعريف(.

الظروف  للعلج تت جميع  امل�ستخدمة  االأ�سعة  الأجهزة  معايرة  اإجراء  يجب  مادة )42(:  

التى ميكن اأن ي�ستخدم فيها اجلهاز وذلك ب�ا�سطة مقيا�ش للجرعات وتفظ 

نتيجة هذه املعايرة فى �سجل بامل�ؤ�س�سة التى ي�ستخدم فيها اجلهاز، ويجب التاأكد 

من �سحة هذه القيا�سات دوريًا كل ثلثة اأ�سهر وكلما دعت ال�سرورة اإىل ذلك.

االأقل كل  دورية مرة على  قيا�ش اجلرعات )الدوزميرت( ب�سفة  مادة )43(:  يجب معايرة 

�سنة فى املركز الق�مى للبح�ث اأو فى هيئة اأخرى معرتف بها وتفظ �س�رة 

من �سهادة املعايرة باملكتب التنفيذى ل�سئ�ن ال�قاية.

ال�سدمات  �سد  م���ؤم��ن  ن���ع  م��ن  ال�سينى  االإ���س��ع��اع  اأج��ه��زة  ت��ك���ن  اأن  مادة )44(:  يجب 

الكهربائية.

رابعًا- اشتراطات خاصة بوحدات التشخيص والتصوير باألشعة السينية:
ال�قاية  تام  اإذا كان غلفها  اإال  للت�سخي�ش  ا�ستخدام وحدات متنقلة  مادة )45(:  ال يج�ز 

)يرجع للتعرف(.

م�ساحته  تكفى  وقائى  حاجز  باالأ�سعة  الت�س�ير  حجرات  فى  يت�افر  اأن  مادة )46(:  يجب 

1مم مكافئ ر�سا�ش وذلك فيما  ل�قاية من يعمل باالأ�سعة وال يقل �سمكه عن 

عدا االأجهزة امل�ستخدمة لت�س�ير االأ�سنان.

مادة )47(:  يجب اأال يقل �سمك ل�حة الفح�ش النظرى عن 3�سم مكافئ ر�سا�ش اإذا كان 
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اأق�سى جهد للجهاز امل�ستخدم ه� 100كيل� ف�لت ويزاد على هذا ال�سمك100 

مم مكافئ ر�سا�ش لكل كيل� ف�لت واحد ويزيد على هذا احلد.

مادة )48(:  يجب تعليق وقائى اأ�سفل ل�حة الفح�ش النظرى ال يقل �سمكه ال�قائى عن 1مم 

مكافئ ر�سا�ش وال تقل اأبعاده عن 55×55 مم.

مادة )49(:  فى اأجهزة الت�سخي�ش التى ت�سل جه�دها اإىل 100 كيل� ف�لت يجب اأن يت�افر 

لكل من يعمل فيها قفازات ومرايل وقائية �سمكها4/1-3/1 مم مكافئ ر�سا�ش 

على االأقل على اأن يراعى اأن تظل هذه القفازات واملرايل فى حالة جيدة.

مادة )50(:  عند ا�ستخدام اأ�سعة �سينية للت�س�ير فى القطاع ال�سناعى يجب اأال يزيد م�ست�ى 

االإ�سعاع املت�سرب اأو املبا�سر )يرجع للتعريف( عن رو نتجن واحد فى ال�ساعة 

على م�سافة مرت واحد من هدف االأنب�بة كما يجب اأال تفتح نافذة االإ�سعاع اإال 

من دوالب الت�سغيل.

خامسًا- اشتراطات خاصة مبصادر وأجهزة العالج والتصوير باملواد املشعة املغلقة:
مادة )51(:  يجب اأال يزيد م�ست�ى االإ�سعاع خارج خزانة امل�اد امل�سعة املغلقة اأو الغرفة التى 

بها اجلهاز اأو امل�سدر ال�سمع عند االأماكن التى يعمل بها اأ�سخا�ش عن احلد 

الذى يعر�سهم جلرعة تزيد على ما تدده املعادلة ال�سابقة.

مادة )52(: يجب اأن تت�افر معدات تداول م�سادر امل�اد امل�سعة املغلقة كامل�ا�سك الط�يلة.

مادة )53(:  يجب اأن تفح�ش م�سادر امل�اد امل�سعة املغلقة دوريًا فى مدة اأق�ساها �سنة وكلما 

دعت احلال للتاأكد من عدم وج�د ت�سرب غازى اأو اإ�سعاعى فيها وتدرج نتائج 

الفح�ش فى �سجل.

مادة )54(: عند اكت�ساف ك�سر اأو خطاأ فى اأحد حمت�يات امل�اد امل�سعة يغلف املحت�ى بغلف 

تام ال�قاية ومينع ا�ستعماله ويبلغ املكتب التنفيذى ف�رًا.
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مادة )55(:  يجب اأن تك�ن اأغلفة امل�سادر امل�سعة املغلقة كافية ملنع انبعاث اأ�سعة األفا وبيتا 

اأو نيرتونات ح�سب االأح�ال.

مادة )56(:  يجب اأن تت�افر ح�اجز وقائية متنقلة تتفق وق�ة امل�سدر امل�سع وطبيعة العمل به 

ويقدر �سمكها طبقًا ملا ه� وارد باجلدول امللحق بهذه اللئحة.

مادة )57(:  تخزن حمت�يات امل�اد امل�سعة عند عدم ا�ستعمالها فى اأماكن تامة ال�قاية.

مادة )58(:  عند ا�ستخدام االإ�سعاع جاما الأغرا�ش الت�س�ير يجب اأال يزيد مت��سط معدل 

اأو املبا�سرة )يرجع للتعريف( عن 30 مللى رونتجن  م�ست�ى االإ�سعاع املت�سرب 

فى ال�ساعة على بعد 5�سم من جدار الغلف وال عن 3 ميللى رونتجن فى ال�ساعة 

على بعد مرت من امل�سدر.

مادة )95(: عند الرغبة فى اال�ستغناء عن م�سدر م�سع مغلق يبلغ املكتب التنفيذى.

البللورى باألشعة  التركيب  سادسًا-  اشتراطات خاصة بوحدات أجهزة الكشف عن 
السينية:

الك�سف  اأغرا�ش  امل�ستخدمة فى  ال�سينية  االأ�سعة  اأنب�بة  يك�ن غلف  اأن  مادة )60(:  يجب 

البلل�رى وما اإليها بحيث ال يزيد عن م�ست�ى ال�سعاع املت�سرب عن اأى مكان من 

�سطحه ميكن ال��س�ل اإليه عن 100مللى رو نتجن فى ال�ساعة.

مادة )61(:  يجب ا�ستخدام احل�اجز ال�قائية املتنقلة ما اأمكن بالقرب من امل�سدر وح�ل 

ال�سعاع الفعال المت�سا�سه.

مادة )62(: يجب اأن ت�ستخدم الطرق واالأدوات الكفيلة باالإقلل من تعر�ش االأ�سابع لل�سعاع 

الك�سف  على  فى هذه احلاالت  يعتمد  وال  ال�سبط  عمليات  اإج��راء  عند  الفعال 

االإ�سعاعى ال�سخ�سي.

الفصل السابع - القوانني املنظمة الستخدام األجهزة فى مصر



215

سابعًا- اشتراطات خاصة بوحدة أجهزة اإلشعاعات املؤينة ذات الطاقة العالية:
واالأ�سعة  الكاث�دية  كاالأجهزة  العالية  الطاقة  ذات  امل�ؤينة  االإ�سعاعات  مادة )63(:  اأجهزة 

اخلطى  واملعجل  والبياترون  ف�لت  كيل�   400 على  جهدها  يزيد  التى  ال�سينية 

وال�سنكروترون وما اإليها.

مادة )64(: يجب اأن ي��سع اجلهاز فى مكان منعزل.

مادة )65(:  يجب اأن يعد املكان ب��سائل ال�قاية اللزمة وفقًا لق�ة اجلهاز وطبيعة ا�ستعماله 

على اأن يقر هذه ال��سائل املكتب التنفيذى ل�سئ�ن ال�قاية.

تن�ساأ بفعل  التى قد  املبا�سرة  ال�قاية �ساملة للإ�سعاعات غري  اأن تك�ن  مادة )66(:  يراعى 

النيرتونات وما اإليها من االأهداف التى تتعر�ش لها.

كيل�   5 يزيد عن  بجهد  معجلة  اإليكرتونيات  تعطى  التى  االأجهزة  مادة )67(:  تعترب جميع 

م�سادر  كاأنها  العاىل  اجلهد  ومق�مات  االإليكرتونى  كامليكرو�سك�ب  ف�لت 

وتغلف هذه  اللزمة وترخ�ش  ال�قاية  اإ�سعاعية م�ؤينة وتفح�ش وتعد مبعدات 

االأجهزة باأغلفة تامة ال�قاية.
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الفصل الثامن
اجلهات الرقابية على اإلشعاعات املؤينة

فى جمهورية مصر العربية
»1960 لسنة   59 القانون  من  الثالثة  للمادة  » طبقًا 

1- وزارة الصحة والسكان:
•املكتب التنفيذى للوقاية من األشعة: 	

االأ�سعة  اأجهزة  وا�ستعمال  الإقامة  اللزمة  الرتاخي�ش  مبنح  التنفيذى  املكتب  يخت�ش 

ال�سينية واملفاعلت والنظائر امل�سعة املغلقة وتنظيم العمل فى �سئ�ن ال�قاية من اأخطارها.

2- وزارة الكهرباء والطاقة :
•هيئة الطاقة الذرية: 	

•املركز القومى لألمان النووى والرقابة اإلشعاعية: 	
ومنح  واملفاعلت  املفت�حة  بالنظائر  العمل  بتنظيم  ال��ذري��ة  الطاقة  هيئة  »تخت�ش 

الرتاخي�ش اللزمة الإقامتها، وتق�م كذلك بتنظيم �سئ�ن ال�قاية من اأخطارها فى الهيئة 

وال�حدات التابعة لها«.

اللجان املسئولة عن اإلشعاعات املؤينة:
1- الهيئة املركزية العليا:

مت ت�سكيل هذه الهيئة لتنظيم العمل باالإ�سعاعات امل�ؤينة وال�قاية من اأخطارها ومقرها 

ال�زارة  لها وكيل  وال�سكان، ويعمل كمقرر  ال�سحة  ويراأ�سها وزير  وال�سكان،  ال�سحة  وزارة 

من  بدع�ة  اأو  عام  كل  مرة  مبعدل  دورية  ب�سفة  اجتماعاتها  الهيئة  هذه  وتعقد  املخت�ش، 

الهيئات  ع�س�يتها ممثلى  فى  الهيئة  هذه  وت�سم  لذلك،  ال�سرورة  دعت  اإذا  ال�سحة  وزير 
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والقطاعات املعنية باالإ�سعاعات الن�وية، وتتحدد اخت�سا�ساتها فيما يلى :

•ر�سم ال�سيا�سة العامة ل�سئ�ن ال�قاية من خطر التعر�ش للإ�سعاعات الن�وية. 	

العمل  مبزاولة  اخلا�سة  االأجنبية  العلمية  ال�سهادات  ملعادلة  العامة  الق�اعد  •و�سع  	
باالإ�سعاعات امل�ؤينة.

•بحث امل�سائل االأخرى التى يحيلها اإليها وزير ال�سحة املخت�ش. 	

2- اللجنة الفنية لشئون اإلشعاعات املؤينة:
هذه اللجنة يراأ�سها وكيل وزارة ال�سحة املخت�ش ومقرها االإدارة العامة للأ�سعة ب�زارة 

وزارة  وكيل  من  بدع�ة  اأو  اأ�سهر  ثلثة  كل  مرة  دورية  ب�س�رة  اجتماعاتها  وتعقد  ال�سحة 

من  اأ�ساتذة  ع�س�يتها  فى  اللجنة  وت�سم  لذلك،  ال�سرورة  دعت  ما  اإذا  املخت�ش  ال�سحة 

ال�سحة،  ل���زارة  العامة  االإدارات  من  واأع�ساء  القان�ن  فى  امل�ساركة  والهيئات  اجلامعات 

وتتحدد اخت�سا�سات هذه اللجنة فى االآتى :

•منح الرتاخي�ش الإقامة وا�ستخدام اأجهزة االأ�سعة ال�سينية واملعجلت والنظائر املغلقة. 	

اأو فيهما معًا  اأو الت�سخي�ش  •الرتخي�ش فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة فى العلج  	
للأطباء غري احلا�سلني على م�ؤهل التخ�س�ش املن�س��ش عليه فى املادة )11( من 

القان�ن 59 ل�سنة 1960.

•الرتخي�ش ملن يعمل�ن خرباء م�ؤهلني اأو فيزيائيني �سحيني للإ�سعاع. 	

•الرتخي�ش فى القيام باأعمال امل�ساعدين الفنيني للأ�سعة ال�سينية والنظائر املغلقة  	
واملفت�حة.

•الرتخي�ش فى ا�ستعمال االإ�سعاعات امل�ؤينة كلها اأو بع�سها لغري االأطباء. 	

باالإ�سعاعات  العمل  مبزاولة  اخلا�سة  واالأجنبية  العلمية  ال�سهادات  معادلة  •تقرير  	
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امل�ؤينة طبقًا للق�اعد امل�سار اإليها فى البند )2( من املادة اخلام�سة.

•بحث امل�سائل التى تال اإليها من وزير ال�سحة . 	

•ومن املعروف اأن هذه اللجنة ترفع تقريرها الفنى فى �سهر مار�ش من كل �سنة عن  	
اأعمالها اإىل الهيئة املركزية العليا.
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ملحق الكتاب
بعض املصطلحات والتعاريف املتعلقة باإلشعاعات

والظ�اهر  اخل�سائ�ش  يدر�ش  الفلك  علم  من  ف��رع  هى   • الفلكية:	 الفيزياء 

الفيزيائية للأجرام ال�سماوية .

• مانع افرتا�سى فى الف�ساء ال وزن له يعترب عامًل فى نقل ال�س�ء والكهرباء . الأثري:	

• هى عبارة عن اإلكرتونات م�سح�نة �سحنة �سالبة . اأ�شعة بيتا:	

هى اأ�سعة كهرومغناطي�سية يبثها الرادي�م وبع�ش امل�اد االأخرى ذات  • اأ�صعة جاما:	

االإ�سعاعية العالية .

• ه� انفلق ن�اة ذرة اإىل جزاأين اأو اأكرث، ويك�ن هذا االنفلق م�سح�بًا  الن�صطار:	

بكمية كبرية من الطاقة. 

• اأ�سعة �سبيهة باالإ�سعاعات ال�س�ئية تف�قها تاأثريًا وت�ستعمل فى  الأ�صعة ال�صينية:	

جماالت عديدة فى احلياة املعا�سرة .

اأى  • هى م�جات كهرومغناطي�سية ذات مدى ق�سري  الأ�شعة فوق البنف�شجية:	

بني ال�س�ء املرئى واالأ�سعة ال�سينية .

• اأحد االأجزاء املك�نة للذرة وه� ذو �سحنة �سالبة . الإلكرتون:	

• اأحد االأجزاء املك�نة للذرة وه� ذو �سحنة م�جبة . الربوتون:	

• اأحد االأجزاء املك�نة للذرة وه� ذو �سحنة متعادلة . النيوترون:	

• وحدة الطاقة احلرارية امل�ساوية لكمية احلرارة اللزمة لرفع درجة حرارة  ال�صعر:	

جرام واحد من املاء درجة مئ�ية واحدة .
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م/ث فى اله�اء . • �صرعة ال�صوت: معدل انتقال ال�س�ت فى و�سط ما وت�ساوى 330	

• كم /ث فى  وت�ساوي300000	 ال�س�ء فى و�سط ما  انتقال  �شرعة ال�شوء: معدل 

اله�اء .

• هى القدرة على القيام بعمل . الطاقة:	

• ه� ج�سيم من الطاقة ال�س�ئية . الفوتون:	

• هى الطاقة التى تنطلق عند تفكك ن�ى الذرات فى االن�سطار  الطاقة الذرية:	

الن�وى اأو عند جتميعها فى االندماج الن�وى .

فيها  تلتحم  التى  العمليات  تفاعلت  عن  الناجمة  الطاقة  هى   • النووية:	 الطاقة 

ن�اتا ذرتني لتك�نا ن�اة واحدة وتك�ن الطاقة على �سكل حرارة اأو �س�ء اأو اإ�سعاعات .

• ه� قان�ن تتجاذب مب�جبه جميع االأج�سام املادية بق�ة تتنا�سب  قانون اجلاذبية:	

طرديًا مع كتلتها وعك�سيا مع مربع م�سافتها .

• ين�ش على اأن االأج�سام املت�ساوية من الغازات بحرارة واحدة  قانون اأوفوغادرو:	

و�سغط واحد تت�ى العدد ذاته من اجلزيئات .

• هى ن�سبة ثقل ج�سم ما اإىل حجمه . الكثافة:	

• هى درا�سة العلقات املتبادلة بني التيار الكهربائى واملجال  الكهرومغناطي�صية:	

املغناطي�سى املرافق له والتطبيقات العملية لذلك .

املارة فى  االإلكرتونات  ت�ساوى عدد  الكهربائية  ال�سحنة  • ه� كمية معيارية من  الكولوم:	

نقطة معينة فى م��سل فى زمن قدره ثانية عندما يك�ن التيار املار ي�ساوى ) 1 ( اأمبري .

• كل ج�سم مغم�ر فى �سائل يفقد من وزنه بقدر وزن حجمه  قاعدة اأر�شميد�ص:	

من ذلك ال�سائل .
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يبدو  اأو م�جات من م�ساهد  اإذا اقرتب ج�سم ت�سدر عنه ذبذبات   • مبداأ دوبلر:	

تردد امل�جات اأو الذبذبات وكاأنه يزداد والعك�ش بالعك�ش .

• جهاز يختزن الطاقة الكهربائية ب�سكل كيميائى الإعادتها عند احلاجة  ال�صاحن:	

اإىل �سكل كهربائي.

الي�راني�م  ذرات  بان�سطار  طاقة  اإىل  املادة  فيه  تتح�ل  جهاز   • النووي:	 املفاعل 

ان�سطارًا مت�سل�سًل ي�ستمر تلقائيًا وتتخذ ال��سائل الكفيلة ب�قفه وال�سيطرة عليه .

• حا�سدة ذرية ت�ستعمل لتاأمني �سري التفاعل الن�وى . املفاعل الذري:	

• اآلة خا�سة معدة لتخزين �سحنة كهربائية . املكثف:	

• نظرية اأين�ستاين مفادها :اأن مرور الزمن لي�ش واحًدا بالن�سبة ملراقبني  الن�شبية:	

يتحرك ال�احد منها بالن�سبة للآخر تق�سى على فكرة الزمان واملكان املطلقني .

• جهاز خا�ش لقيا�ش �سغط االأج�سام ال�سائلة . املانوميرت:	

• هى اجلزء املركزى من الذرة م�ؤلفة من بروت�نات وفيها تتجمع  تعريف النواة:	

كتلتها .

• جهاز خا�ش مينع ت�سرر املرجل بتحديد م�ست�ى انخفا�ش املاء . الهيدرو�شتات:	

• وحدة قيا�ش �سدة التيار الكهربائى . الأمبري:	

• وحدة قيا�ش اجلهد الكهربائى اأو فرق اجلهد الكهربائى . الفولت:	

عن  الناجتة  القدرة  وه�  الكهربائى  التيار  كمية  قيا�ش  وحدة   • )الواط(:	 الوات 

مرور تيار كهربائى �سدته اأمبري واحد عندما يك�ن فرق اجلهد واحد ف�لت .

• وحدة قيا�ش الذبذبة وت�ساوى ذبذبة واحدة فى الثانية . الهرتز:	

• وحدة قيا�ش التفاوت بني من�س�ب طاقتني . الدي�شبل:	
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• وحدة قيا�ش الطاقة . اجلول:	

• ج�ل/ ثانية . الكيلواط: 1000واط وه� وحدة كهربائية طاقتها 1000	

• اأداة مدرجة باالأمبري لقيا�ش �سدة التيار الكهربائى . الأمبري:	

• ف�لت وه� وحدة جهد كهربائى اأو فرق اجلهد . الكيلوفولت: 1000	

• �سفرًا فى ال�اليات املتحدة وفرن�سا اأو  الدي�شليون: عدد م�ؤلف من واحد اأمامه 36	

عدد م�ؤلف من واحد اأمامه 60 �سفرًا فى اإجنلرتا واأملانيا .

• جهاز ي�ستعمل لقيا�ش مدى نقاء احلليب . الالكتوميرت:	

من الغرام . • الداين: وحدة الق�ة فى النظام املرتى وت�ساوى 98/1	

• ميكرون . الأجن�شرتوم: وحدة قيا�ش ط�ل فيزيائية ت�ساوى 1/ 100000	

• داين . النيوتن: وحدة قيا�ش الق�ة فى النظام الفرن�سى وت�ساوى 100000	

ملحظة  طريق  عن  اخلفيفة  الكهربائى  التيار  �سدة  لقيا�ش  اآلة   • اجللفانوميرت:	

االإبرة املغناطي�سية .

• جهاز لقيا�ش ال�سغط اجل�ى ي�ستخدم للتنب�ؤ بالطق�ش ولتحديد التغري  الباروميرت:	

فى االرتفاع .

• جهاز لقيا�ش لزوجة ال�س�ائل . الفي�شكو ميرت:	

• جهاز لقيا�ش مدى ت�سبع ال�سكر . مقيا�ص الت�شكر:	

• جهاز لقيا�ش �سدة ال�س�ء . الفوتوميرت:	

• جهاز قيا�ش مقدار الق�ة املغناطي�سية . املاجنو ميرت:	

• جهاز لقيا�ش الطاقة االإ�سعاعية احلرارية . البولو ميرت:	
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• جهاز لقيا�ش درجات احلرارة املنخف�سة . الكريوميرت:	

• ه� اأداة للك�سف عن وج�د �سحنة كهربائية على اجل�سم . الكرونوميرت:	

• جهاز لقيا�ش كثافة الطاقة االإ�سعاعية . الراديو مرت:	
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املؤلف
•ه� ال�سيد االأ�ستاذ /حمم�د حممد اأب� العل.. وكيل اأول وزارة  	
املالية ورئي�ش قطاع امل�ارد الب�سرية وبناء القدرات باجلمارك 

امل�سرية .

. • من م�اليد االإ�سكندرية 1954	

•حا�سًل على بكال�ري��ش جتارة من جامعة االإ�سكندرية عام  	
للعل�م  العربية  االأكادميية  من  االأعمال  اإدارة  فى  ودبل�م   77

والتكن�ل�جيا فى عام 2007، وكذلك دبل�م فى االإدارة التنفيذية العليا من جامعة 

هارفارد ال�اليات املتحدة االأمريكية فى عام 2001.

امل�سرية  باجلمارك  لي�ش فقط  العمل اجلمركى  املفكرين فى جمال  اأبرز  اأحد  •ه�  	
ولكن ميتد ن�ساطه وم�ساركته اإىل جمارك الدول العربية واالإقليمية كخبري جمركي، 

يعترب امل�ؤ�س�ش احلقيقى مل�سروع الك�سف باالأ�سعة ال�سينية على الب�سائع، حيث ت�ىل 

م�سئ�لية العمل فى هذا امل�سروع عقب ت�قيع عقد ت�ريد االأجهزة فى منت�سف عام 

املتقدمة فى هذا  الدول  اأن ي�سع اجلمارك امل�سرية فى م�ساف  وا�ستطاع   ،1998

واملخالفات  املهربات  عن  الك�سف  فى  كبرية  كفاءة  االأجهزة  اأثبتت  حيث  ال�ساأن، 

باأن�اعها ...

 • ت�ىل م�سئ�لية تط�ير اجلمارك امل�سرية كنائب لرئي�ش م�سلحة اجلمارك من 2004	

تغيرًيا جذرًيا الحظته جميع اجلهات  �سهدت  التى  الفرتة  وهى   ،2008 عام  وحتى 

من  املتعاملني  ا  واأي�سً اجلمركى،  بالعمل  العلقة  ذات  الدولية  واملنظمات  املعنية 

املجتمع التجارى والدوىل مع اجلمارك امل�سرية..

• اختارته منظمة اجلمارك العاملية ليك�ن الع�س� املمثل ملنطقة �سمال اأفريقيا وال�سرق  	

املؤلف
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االأو�سط فى جلنة INCU وهى متثل ال�سبكة الدولية للجامعات اجلمركية املخت�سة 

باعتماد الدرا�سات اجلمركية املتقدمة والعليا .

للعل�م  العربية  واالأكادميية  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  فى  معتمًدا  ومدرًبا  •حما�سًرا  	
فى  اأي�سا  به  اال�ستعانة  ف�سًل عن  االإ�سكندرية  التجارة جامعة  وكلية  والتكن�ل�جيا 

بع�ش الدول العربية كم�ست�سار فى �سئ�ن االإ�سلح والتط�ير اجلمركي.    

النا�صـــــر
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