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العال
يف علوم الفيزياء» .وه��ذا ما كان �سبقه �إليه
ِ
الإيطايل فريمي ،كما ينقل ذلك عنه م�ؤلفا الكتاب:
«بابا العلوم» الدكتوران �سيكري وهورلني.
ول��ك��ن ق��ب��ل �أن ي��ع��ه��د �إىل ت��وم��ا���س ف�يرب��ي باملهمة
«رق���م  »13ب�ت�ر�ؤ����س ال��ف��ري��ق ال���ذي �أ���س��ق��ط القنبلة
على هريو�شيما ،ا�شرتك -ف�يرب��ي -يف احل��رب على
اجلبهة الأوروب��ي��ة وق��ام بثالث و�ستني عملية �ضد
م��دن �أمل��ان��ي��ة؛ منها ب�����ص��ورة خا�صة مدينة در���س��دن
التي حت ّولت مبانيها �إىل �أنقا�ض .وقد �أدى تفاهمه
م��ع الطيار الع�سكري ب��ول تيبت�س وجناحهما معا
يف �إ�صابة الأه��داف الأملانية املقررة �إىل اختيارهما
ل��ل��م��ه��م��ة ع��ل��ى ه�يرو���ش��ي��م��ا� .أخ�������ض���ع ال���ف���ري���ق �إىل
تدريبات مكثفة يف جزيرة تنيان يف املحيط الهادئ،
و�أجريت لعنا�صره ( 11طيارا) فحو�صات وحتليالت
نف�سية معمقة ،قبل االنطالق بطائرة �إينوالغاي،
ال��ت��ي يحتفظ بها ���س�لاح ال��ط�يران الأم��ري��ك��ي حتى
اليوم ،يف رحلة ا�ستغرقت � 13ساعة دون توقف �إىل
هدفها املنكود .لذلك �أطلق رقم  13ا�سما على تلك
املهمة التي و�ضعت العامل �أم��ام مرحلة جديدة من
العالقات الال�إن�سانية.
ولكن قبل �أ�سابيع قليلة من ذكرى �إ�سقاط �أول قنبلة
ن��ووي��ة �أمريكية على مدينة هريو�شيما يف اليابان
(يف ال�����س��اد���س م��ن �أغ�����س��ط�����س  )1945ت�����س��اءل وزي��ر
ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي الأ���س��ب��ق روب���رت مكنمارا -ال��ذي
ت ِّ
ُوف ُم�ؤخرا :هل انت�صار الواليات املتحدة يف احلرب
��ب�رر ال��ق�����ص��ف ال���ن���ووي ل��ه�يرو���ش��ي��م��ا ون��ك��ازاج��ي؟.
ي ّ
وذهب مكنمارا بطل احلرب الأمريكية يف فيتنام �إىل
�أبعد من ذلك عندما و�صف م�ساهمته يف امل�س�ؤولية
الع�سكرية عن الق�صف النووي ب�أنها «جرمية حرب».
مل ي�سبق ل��وزي��ر دف���اع �أم��ري��ك��ي �أن م��ار���س ف�ضيلة
النقد الذاتي كما فعل مكنمارا .فهو مل يقت�صر على
انتقاد �إلقاء القنبلتني على اليابان وعلى م�س�ؤوليته
يف تلك اجل��رمي��ة الإن�سانية ال��ك��ب�يرة ،ولكنه انتقد
كذلك احلرب على الفيتنام وح ّمل نف�سه م�س�ؤولية
م���ا و���ص��ف��ه ب��ج��رمي��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ت��ل��ك احل���رب.
ويف الأ���س��ا���س ،تنطلق م���أ���س��اة ال��ت��وظ��ي��ف الأم��ري��ك��ي
ل��ل�����س�لاح ال���ن���ووي ل��ي�����س ف��ق��ط م��ن م��ب��د�أ ا���س��ت��خ��دام
ه��ذا ال�سالح املدمر ،ولكن من م�بررات ا�ستخدامه
�أي�ضا .فالواليات املتحدة ال تزال حتى اليوم متتنع
عن ك�شف الوثائق ال�سرية التي جتيب عن ال�س�ؤال
ال��ك��ب�ير ال��ت��ايل؛ وه���و :ه��ل ك��ان��ت ال��ي��اب��ان م�ستعدة
لال�ست�سالم قبل �إل��ق��اء القنبلة؟ وه��ل كانت هناك
خيارات �أخرى �أمام الواليات املتحدة حلمل اليابان
على اال�ست�سالم دون اللجوء لل�سالح النووي؟ .ويف
العام � ،1946أع��دت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا
�سريا بعنوان« :جهود اليابان لإنهاء احلرب».
اعرتف التقرير الذي مل يذع �إال يف عام  1995ب�أنه
من امل�ؤكد �أن اليابان كانت على ا�ستعداد لال�ست�سالم
قبل دي�سمرب  ،1945ورمب��ا قبل الأول م��ن نوفمرب
 1945حتى ولو مل تُلقَ القنبلتان النوويتان عليها،

وحتى لو مل تدخل رو�سيا احلرب ،وحتى لو مل تهدد
باالجتياح الع�سكري».
�إذن؛ مل���اذا �أ���ص�� َّر الرئي�س الأم��ري��ك��ي ه���اري ت��روم��ان
على �إل��ق��اء القنبلتني على هريو�شيما ون��ك��ازاج��ي؟
ل�ل�إج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�����س���ؤال ،ال ب��د م��ن الإ���ش��ارة �إىل
�أن ال��والي��ات املتحدة كانت متكّنت م��ن ح ّ��ل الرموز
ال�س ّرية -ال�شيفرة -اخلا�صة باليابان �أثناء املراحل
الأخ�يرة للحرب ،ويف  12يوليو  1945ك�شفت واحدة
م���ن ت��ل��ك ال��ر���س��ائ��ل ع���ن ق����رار الإم��ب�راط����ور نف�سه
ب��ال��ت��دخ��ل لإن��ه��اء احل���رب .ك��ان��ت ال��ي��اب��ان ت��ع��رف �أن
الرئي�س ال�سوفييتي اجل�نرال ج��وزف �ستالني وعد
بدخول احلرب �ضدها بعد ثالثة �أ�شهر من ا�ست�سالم
�أملانيا يف الثامن من مايو  .1945ولقد ح�صل ذلك
بالفعل يف الثامن من �أغ�سط�س من ذلك العام .وكان
ذل��ك وح���ده كافيا لإن��ه��اء احل���رب ول��ف��ر���ض �شروط
اال�ست�سالم على اليابان �أمام الدول الكربى الثالث
بريطانيا واالحت���اد ال�سوفييتي وال��والي��ات املتحدة
خا�صة بعد ا�ست�سالم �أملانيا .غري �أنه كانت للرئي�س
ترومان ح�سابات �أخرى .مل يكن ترومان يحتاج �إىل
القنبلة النووية لإخ�ضاع اليابان بعد هزمية �أملانيا
ب��ق��در ح��اج��ت��ه �إل��ي��ه��ا لتخويف االحت���اد ال�سوفييتي
و�إره���اب���ه .ج��رت �أول جت��رب��ة ناجحة للقنبلة يف 16
يوليو  .1945ويف اليوم التايل كان ترومان جمتمعا
يف بوت�سدام مع �ستالني وت�شر�شل.
وي����روي ال���ل���ورد �أل���ن ب����رووك رئ��ي�����س �أرك����ان ال��ق��وات
الربيطانية يف مذكراته �أن ت�شر�شل فوجئ باللهجة
الفوقية وبالت�ص ّرف اال�ستعدائي للرئي�س الأمريكي
وه��و ي��ح��اور �ستالني .فقد ا�ستفز ت��روم��ان الرئي�س
ربر وتوجه �إليه بطلبات م�ستحيلة،
ال�سوفييتي دون م ّ
ب��ل تعجيزية .ومل يفهم ت�شر�شل ه��ذا ال��ت��ح��ول يف
الأ���س��ل��وب التفاو�ضي ل�تروم��ان �إال يف ال��ي��وم التايل
عندما ع��رف بنجاح التجربة ال��ن��ووي��ة الأمريكية.
تك�شف الوثائق الأمريكية �أن وزير اخلارجية يف ذلك

الوقت «برينز» �أبلغ الرئي�س ترومان «ب���أن القنبلة
النووية �ست�ضع الواليات املتحدة يف موقف تفاو�ضي
ق��وي ميكّنها م��ن �إم�ل�اء �شروطها لإن��ه��اء احل��رب».
العال النووي الأمريكي «يل زيالرد»
كذلك يروي
ِ
يف مذكراته التي ن�شرها بعنوان «التاريخ ال�شخ�صي
للقنبلة ال��ن��ووي��ة»� ،أنَّ ال��وزي��ر ب�يرن��ز اج��ت��م��ع ب��ه يف
البيت الأبي�ض ،و�أن��ه �أثناء االجتماع مل يرث برينز
م��ا �إذا ك��ان ا���س��ت��خ��دام القنبلة �ضد امل���دن اليابانية
���ض��روري��ا لك�سب احل���رب ،ولكنه ك��ان ي���ؤك��د على �أن
«ام��ت�لاك��ن��ا للقنبلة و�إظ��ه��ار فعاليتها ���س��وف يجعل
االحتاد ال�سوفييتي �أكرث طواعية يف �أوروبا» .وهكذا
كان.
ج���رى ت��وظ��ي��ف الإع��ل��ام ع��ل��ى �أو����س���ع ن��ط��اق لإق��ن��اع
ال���ر�أي ال��ع��ام الأم��ري��ك��ي ب���أن ا�ستخدام القنبلة كان
�ضروريا لت�سريع �إنهاء احل��رب ،و�أن ذلك و ّف��ر على
الواليات املتحدة �أكرث من مليون قتيل!! وال يزال
معظم الر�أي العام الأمريكي حتى اليوم م�ؤمنا بهذا
التوجه.
ُّ
َّ
لقد تعلم ال��ع��امل م��ن م���أ���س��اة هريو�شيما-نكازاجي
در���س�ين ك��ب�ير ْي��ن؛ ال��در���س الأول� :إن�����س��اين؛ ويتعلق
ْ
مبدى اخل�سائر الب�شرية التي ت�سبب بها االنفجار
النووي حيث ال يف ِّرق بني مدين وع�سكري� ،أو بني
�إن�سان وحيوان� ،أو بني بناء و�شجر؛ فاملوجة النووية
ت�سحق كل �شيء وتبيد كل حياة� .أما الدر�س الثاين،
فهو �أن الردع النووي كان وهماً.
ف��ال��ن��ادي ال��ن��ووي ت��و� َّ��س��ع منذ ذل��ك ال��وق��ت ليتعدى
رو�سيا وفرن�سا وبريطانيا لي�شمل العديد من الدول
النامية مبا يف ذلك الهند والباك�ستان .ولقد �شمل
�إ�سرائيل منذ عقود �أي�ضا ،حيث يقدر حجم تر�سانتها
ال��ن��ووي��ة ب���أك�ثر م��ن  200ق��ن��ب��ل��ة .وال ي���زال ال��ن��ادي
يتو�سع �س ًّرا وعلنا؛ الأم��ر الذي ي�شري �إىل �أن القوة
التدمريية لأع�ضاء النادي النووي كافية لقتل كل
�إن�سان على �سطح الأر�ض  15مرة على الأقل!
ويبقى حتذير الأب املجهول للقنبلة النووية العامل
الإي��ط��ايل �إن��ري��ك��و ف�يرم��ي ،ال���ذي ينقل عنه م�ؤلفا
ال��ك��ت��اب «ب��اب��ا ال��ع��ل��وم» ر�ؤي��ت��ه ال�����س��وداوي��ة ال��ت��ي ح��ذَّر
العلماء م��ن خاللها م��ن �أن مينحوا �أنف�سهم حقا
�إلهيا يف قتل الب�شر ..غري �أنَّ حتذيراته ذهبت �سدى،
ومن املهم �أنَّ علومه مل ت�صل �إىل �أملانيا الهتلرية،
و�إال لكان العامل اليوم لي�س العامل الذي نعي�ش فيه!
---------------------- ال��ك��ت��اب« :ب���اب���ا ال��ع��ل��وم� :أن��ري��ك��و ف�يرم��ي ووالدةالع�صر النووي».
 امل�ؤلف :جينو �سيكري وباتينا هورلن. النا�شر :هرني هولت و�شركاه.2016 ، اللغة :الإجنليزية. عدد ال�صفحات� 315 :صفحة.* مفكر لبناين متخ�ص�ص يف درا�سات العلوم
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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«بابا العلوم :أنريكو فيرمي ووالدة العصر النووي»..
لجينو سيكري وباتينا هورلن

ُم َّ
حمد السماك *
يطرح
ماذا لو مت َّكنتْ �أملانيا يف العهد النازي ،وحتت قيادة �أدولف هتلر ،من �إنتاج القنبلة النووية قبل الواليات املتحدة؟ � ُّأي عامل كان ميكن �أن يكون قائم ًا اليوم؟..
ُ
كتاب جديدٌ عن �أ�سرار مرحلة الأبحاث الأولية التي �سبقت �إنتاج القنبلة الذرية يف الواليات املتحدة و�إطالق اثنتني منها على مدينتني يف اليابان؛ هما
هذا ال�س�ؤال ٌ
ُ
ينطلق هذا ال�س�ؤال من ق�صة كانت جمهولة �إىل
نكازاجي وهريو�شيما؛ مما �أدى ال�ست�سالم اليابان ،و�إىل طي �صفحة احلرب العاملية الثانية يف املحيط البا�سيفكي..
�أن ن�شر تفا�صيلها ووقعائعها الدكتور جينو �سيكري والدكتورة باتينا هورلن يف كتابهما اجلديد« :بابا العلوم� :أنريكو فريمي ووالدة الع�صر النووي».
وال ب��د �أو ًال م��ن كلمة ع��ن ُم���ؤل��ف ْ��ي ال��ك��ت��اب؛ لأنهما
ي�شكالن معاً ج��زءاً من الق�صة ..فالدكتور �سيكري
هو �أ�ستاذ العلوم يف جامعة بن�سلفانيا يف الواليات
امل��ت��ح��دة .وك���ان ع�� ّم��ه �إم��ي��ل��ي��و �سيكري �أح���د ت�لام��ذة
العال النووي الإيطايل انريكو فريمي عندما كان
ِ
يد ّر�س يف جامعة روما يف �إيطاليا ،موطنه الأ�صلي،
قبل هجرته �إىل �أمريكا؛ وبذلك يكون �أحد م�ؤلفي
ال��ك��ت��اب ق���د ج��م��ع �إىل ج��ان��ب م��ع��ل��وم��ات��ه ال��ع��ل��م��ي��ة،
الوقائع التاريخية عن �أول اكت�شاف نووي .و�أهمية
�أولوية هذا االكت�شاف �أنه مل يكن اكت�شافاً �أمريكيا،
وال �سوفياتيا ،وال �أملانيا .بل كان اكت�شافا �إيطاليا.
�أم����ا ال��دك��ت��ورة ب��ت��ي��ن��ا ه���ورل�ي�ن؛ ف��ق��د ك��ان��ت �أ���س��ت��اذة
العلوم يف جامعة «بان» يف الواليات املتحدة ،وعملت
طويال يف املدينة النووية الأمريكية ال�سرية يف لو�س
�أالمو�س .ولذلك ف�إنها عندما تكتب عن هذا املو�ضوع
ف��ان��ه��ا ت��ع��رف م���اذا ت��ق��ول .ويف ال��ع��ام � ،1938أج���رى
��ال الإي���ط���ايل ف�يرم��ي م��ع ع���دد م��ن م�ساعديه
ال��ع ِ
جت��رب��ة يف خم��ت�بر اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ك��ان ي��د ّر���س فيها
العلوم يف العا�صمة الإيطالية روما .وح�صل ب�سببها
على ج��ائ��زة نوبل للعلوم .وت��ق��وم �أهمية االكت�شاف
العلمي على �إنتاج الأ�شعة من خالل تبطيء حركة
ال��ن��ي��وت��رون��ات يف ال����ذرة .وه���ي اخل��ط��وة ال�����ض��روري��ة
الأوىل للتفجري النووي .غري �أن فريمي وزم�لاءه
اعتقدوا -خط�أ� -أنَّ هذا االكت�شاف ي�صنع موا َد �أولية
جديدة بعدد �أكرب من ذرات اليورانيوم (املادة .)92
وعندما نُ�شرت وقائع هذا االكت�شاف العلمي ،اقرتح
ع��دد من ال�صحفيني الإيطاليني امل��وال�ين للرئي�س
الفا�شي مو�سوليني �أن يطلق ا�سم مو�سوليني على
املادة اجلديدة املكت�شفة.
غري �أنَّ فريمي مل يكن مهتما -ورمبا مل يكن ُيدرك-
ال ُبعد التفجريي الهائل لالكت�شاف اجل��دي��د .ولو
علم بذلك ،وبالتايل لو علم به مو�سوليني ،لنقلت
املعلومات الأول��ي��ة عن �صناعة القنبلة الذرية منذ
ع��ام � 1935إىل �أملانيا ،ولتمكن هتلر يف ذل��ك الوقت



��غ�ير
م���ن ام��ت�لاك��ه��ا؛ الأم�����ر ال����ذي ك���ان مي��ك��ن �أن ي ِّ
جمرى التاريخ.
وي���ؤ ِّك��د الكتاب �أن العلماء الأمل��ان مل ي�صلوا �إىل ما
العال الإيطايل فريمي �إال بعد مرور �أربع
و�صل �إليه ِ
�سنوات� ..أي بعد فوات الأوان! ويروي الكتاب كيف
ا�ضطر ف�يرم��ي �إىل ال��ه��ج��رة �إىل ال��والي��ات املتحدة
لتدري�س العلوم يف جامعة �شيكاغو؛ حيث اكت�شف
هناك �أهمية وخطورة ما تو�صل �إليه يف روما .ولكنه
منذ ذلك التاريخ رفع �صوته حمذرا الإن�سانية من
�أه��وال ترجمة االكت�شاف العلمي �إىل �سالح .يومها
ق���ال ع��ب��ارت��ه امل�����ش��ه��ورة« :ل��ي�����س ل��ل��ع��ل��م��اء ح���قّ على
امل��خ��ل��وق��ات» .مبعنى �أن���ه لي�س لعلماء ال���ذرة احل��ق
يف �إنتاج �سالح ي���ؤدي �إىل قتل املخلوقات (الب�شرية
واحل��ي��وان��ي��ة والنباتية) ب�شكل جماعي وع�شوائي.
ولكنَّ الواليات املتحدة م�ضت قدما يف �أبحاثها حتى
�أن��ت��ج��ت القنبلة ،وجربتها يف ���ص��ح��راء املك�سيك يف
للعال
العام  ،1945بعد �أن وظفت االكت�شاف العلمي
ِ
الإيطايل الأ�صل يف برناجمها النووي.
وب���ع���د ال���ت����أك���د م���ن جن����اح ال��ت��ج��رب��ة ،ويف ال�����س��اد���س
والتا�سع من �أغ�سط�س � ،1945ألقت الواليات املتحدة
قنبلتني ن��ووي��ت�ين على ال��ي��اب��ان .ا�ستهدفت الأوىل
م��دي��ن��ة ه�يرو���ش��ي��م��ا ،وا���س��ت��ه��دف��ت ال��ث��ان��ي��ة م��دي��ن��ة
نكازاجي� .أدى ذل��ك �إىل مقتل �أك�ثر من مائة �ألف
ي��اب��اين يف ه��ذي��ن ال��ي��وم�ين .وق��ت��ل ال��ت��ل��وث ال��ن��ووي
فيما بعد عددا مماثال� .أما الرجل الذي قاد عملية
�إلقاء القنبلة توما�س ويل�سون فريبي ،فقد مات يف
فرا�شه الوثري يف مار�س �( 2000أي بعد  55عاما) عن
عمر ناهز الواحد والثمانني وهو قرير العني مرتاح
ال�ضمري ..بالن�سبة له ،كان ي���ؤدي مهمة ع�سكرية.
و�إن جناح املهمة و�ضع حدا للحرب العاملية الثانية.
ولكن بالن�سبة للم�س�ؤولية الإن�سانية ،ف���إن ال�س�ؤال
الذي ال يزال يطرح حتى اليوم هو :من امل�س�ؤول؟.
هل تقع امل�س�ؤولية على الرئي�س فرانكلني روزفلت
الذي �أطلق م�شروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية؟

العال الفيزيائي اليهودي
هل تقع امل�س�ؤولية على
ِ
�أل��ب��رت �آي��ن�����ش��ت��اي��ن ال����ذي �أق���ن���ع روزف���ل���ت ب���إم��ك��ان��ي��ة
وب�����ض��رورة �إن��ت��اج القنبلة؟ ه��ل تقع امل�س�ؤولية على
العال النووي -الأمل��اين الأ���ص��ل -روب��رت �أوبنهيمر
ِ
ال���ذي ك���ان ق��ائ�� َد ف��ري��ق ال��ع��ل��م��اء يف ل��و���س �آالم��و���س
الذي �أنتج القنبلة؟ هل تقع امل�س�ؤولية على الرئي�س
الأمريكي هاري ترومان الذي �أعطى الأمر ب�إ�سقاط
ال��ق��ن��ب��ل��ت�ين؟ ك���ان �آي��ن�����ش��ت��اي��ن ي��ه��ودي��ا �أمل��ان��ي��ا ،وك��ان
يعرف �أن العلماء الأملان يعملون على �إنتاج القنبلة،
و�أن���ه���م ق���د ي��ت��و���ص��ل��ون �إىل ���ص��ن��ع��ه��ا .وب���ذل���ك �أق��ن��ع
الرئي�س روزف��ل��ت با�ستعجال �إنتاجها وا�ستخدامها
حل�سم احلرب مل�صلحة الواليات املتحدة .وكان �أمل
�آين�شتاين هو �أن تلقى القنبلة الأوىل على مدينة
�أملانية ولي�س على مدينة يابانية .غ�ير �أن اخل��وف
من �أن ي�صيب الإ�شعاع النووي ال�شعوب الأوروب��ي��ة
املتاخمة لأمل��ان��ي��ا �أدى �إىل اخ��ت��ي��ار ال��ه��دف الياباين
حيث تتوافر �ضمانات كافية ب�أن يكون كل ال�ضحايا
املبا�شرين وغري املبا�شرين من اليابانيني وحدهم.
يف �شهر مار�س � 1945أمطر الأمريكيون العا�صمة
اليابانية طوكيو بالقنابل ،فقتل � 85أل��ف ياباين.
ح َّمل ه��ذا الق�صف حكومة الإم�براط��ور هريوهيتو
قبول البحث يف �شروط اال�ست�سالم .مع ذلك �أُلقيت
القنبلة الأوىل ،ثم �أُتبعت بالثانية بعد ثالثة �أيام،
ويف اليوم ال�ساد�س ا�ضطرت اليابان �إىل اال�ست�سالم
بال قيد �أو �شرط .مل يكن ا�ستخدام ال�سالح النووي
���ض��روري��ا حل��م��ل ال��ي��اب��ان ع��ل��ى اال���س��ت�����س�لام .ولكنه
ك��ان �أداة حلملها على ق��ب��ول ا�ست�سالم م���ذل ،يعزز
املوقف الأمريكي التفاو�ضي مع االحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق على اقت�سام تركة عامل ما بعد احلرب .ومل
يكن ا�ستخدام ال�سالح ال��ن��ووي �ضد ال��ي��اب��ان هدف
�آي��ن�����ش��ت��اي��ن .ك��ان ه��دف��ه االن��ت��ق��ام م��ن الأمل����ان .ولقد
�أع����رب ع��ن خ��ي��ب��ة �أم��ل��ه ب��ع��د �أن اط��ل��ع ع��ل��ى النتائج
املروعة لقنبلة هريو�شيما بقوله« :لقد كان الأف�ضل
يل ل��و عملت يف ت�صليح ال�����س��اع��ات ب��دال م��ن العمل

