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مجتمع وإقتصاد

تصغير الحجم الالزم للقنبلة مع الحفاظ على قوتها التفجيرية

ّ
ماذا نعرف عن األسلحة النووية؟
علوم

فاجأت جمهورية كوريا الديمقراطية
العالم باختبار نووي فاقت ّ
قوته كل
التقنية
التقديرات حول ّ ّ ّ
إمكاناتها ّ
ّ
والعلمية الفعلية ،إل أنه ظل ضمن
المنطقة الرمادية بين ما يمكن أن
يسببه انفجار قنبلة ّ
ّ
نووية عادية،
ّ
هيدروجينية
وتفجير قنبلة
عمر ديب
ُ
تـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــل الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات
والتسميات لوصف القنابل النووية،
ّإل ّأن كـ ّـل هــذه التسميات عمليًا َ
تع ّد
ً
مرادفة لفئتني علميتني اثنتني :القنبلة
االنـشـطــاريــة  ،fission bombوالقنبلة
االنـ ـصـ ـه ــاري ــة  .fusion bombه ــات ــان
التسميتان تحمالن التوصيف العلمي
مل ــا ي ـم ـكــن أن ي ـح ـصــل ف ــي أي تـفــاعــل
ّ
عسكري
نووي ،سواء كان ذا استخدام
أو م ــدن ـ ّـي .فــالـتـفــاعــل االن ـش ـط ــاري هو
عملية انـشـطــار ن ــواة الـ ــذرات الكبيرة
مـثــل ال ـيــوران ـيــوم والـبـلــوتــونـيــوم إلــى
ذرات أص ـغــر ،مــع مــا تطلقه مــن طاقة

ّ
الهيدروجينية
تصل القنبلة
الصافية إلى آالف أضعاف
القنبلة النووية العادية
ُ َ
كبيرة .وحــن تصنع القنابل القائمة
ُ
عـلــى ه ــذا امل ـبــدأ الـعـلـمــي ،تـسـمــى هــذه
ّ
ّ
اليومية
االنشطارية في اللغة
القنابل
ال ـق ـن ــاب ــل الـ ــذريـ ــة  Atomic Bombأو
ّ
النووية
 ،A-bombأو ببساطة القنبلة
ّ
 ،Nuclear bombوكلها واحدّ .أما النوع
الـ ـث ــان ــي م ــن ال ـت ـف ــاع ــل الـ ـ ـن ـ ــووي ،فـهــو
ذاك الــذي يقوم على صهر نــواة ّ
ذرات
صغيرة لتشكيل ّ
ذرات أكبر مثل عملية

ان ــدم ــاج ن ـ ــواة ال ـه ـي ــدروج ــن لتنتهي
بـتـشـكــل ال ـه ـي ـل ـيــوم .لــذلــك يـسـمــى هــذا
التفاعل انصهاريًا أو اندماجيًا ،وهو
ّ
نسبيًا
الطاقة
يطلق كميات أكبر مــن ّ ّ
قياسًا بالتفاعل األول ،إل أنه في الوقت
نفسه يحتاج إلى مجهود أكبر إلطالقه
وبدء هذه العملية ،إذ إنها تحتاج إلى
درجـ ــة ح ـ ــرارة ت ـصــل إل ــى م ـئــة مـلـيــون
درج ـ ــة ،وه ــي ت ـفــوق الـ ـح ــرارة الــازمــة
ل ـب ــدء ال ـت ـفــاعــل االن ـش ـط ــاري بـعـشــرات
ّ
املراتّ .
ّ
االنصهارية في
تسمى القنابل
اللغة اليومية القنابل الهيدروجينية
 ،Hydrogen Bombأو  ،H-bombولها
ّ
شعبية أخ ــرى مـثــل القنبلة
تسميات
ّ
النيوترونية وغيرها.

من يملك ماذا؟

إن الخطوة األولى أمام أية ّ
قوة نووية
ت ـب ــدأ ب ـص ـنــاعــة الـقـنـبـلــة االن ـش ـطــاريــة
لكونها ،على صعوبتها ،األسهل تقنيًا.
وه ــو م ــا فـعـلـتــه ال ــدول ـت ــان ال ــرائ ــدت ــان،
ّ
ّ
الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي
منذ أكـثــر مــن سبعني عــامــا ،وذل ــك في
األرب ـع ـي ـن ـيــات م ــن الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،إذ
ّ
تمكنتا من تصنيع أولى هذه القنابل
ُ
َ
التي اخت َ
برت مرارًا وتكرارًا ،ولم تتوان
أميركا عن اختبارها على مدن يابانية
آم ـن ــة .وخـ ــال ب ـضــع س ـن ــوات امتكلت
ّ
ك ــل م ــن ال ـص ــن وبــري ـطــان ـيــا وفــرنـســا
ه ــذه ال ـق ـنــابــل وتـبـعـتـهــا الح ـقــا الـهـنــد
وبــاك ـس ـتــان و«إس ــرائـ ـي ــل» ف ــي بــرامــج
ّ
سرية وغير معلنة .وفي السياق نفسه،
امتلكت الــدول الخمس األولــى بسرعة
ّ
قـنــابــل انـصـهـ ّ
تفجيرية
ـاريــة ذات ق ـ ّـوة
هائلة ،وتبعتها الدول األخرى .وتشير
ال ــدراس ــات إل ــى إج ـ ــراء أك ـثــر م ــن ألـفــي
اختبار ن ــووي مــن األربعينيات حتى
اليومّ .أما الخطوة العملية التالية على
ّ
مسار التسلح ال ـنــووي ،فهي تصغير
على
الحجم الالزم للقنبلة مع الحفاظ ّ
قوتها التفجيرية ،وذل ــك كــي يتسنى
وض ـع ـه ــا ع ـل ــى ص ـ ـ ــاروخ يـنـقـلـهــا إل ــى
ّ
الهدف املنشود .تجدر اإلشــارة إلى أن
العديد من الدول تملك التقنية العلمية
لـتـصـنـيــع ك ــل ه ــذه ال ـق ـنــابــل ال ـن ـ ّ
ـووي ــة،

املـ ـت ــول ــدة م ــن أي ك ـم ـيــة م ـع ـق ــول ــة مــن
املتفجرات التقليدية كــي يـبــدأ عملها
االن ــدم ــاج ــي ،ل ــذل ــك ي ـج ــري اس ـت ـخــدام
االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار ال ـ ـنـ ــاجـ ــم عـ ـ ــن االن ـ ـش ـ ـطـ ــار
ّ
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي لـ ـيـ ـك ــون ه ـ ــو م ـ ـح ـ ـ َفـ ــزًا ل ـب ــدء
ُ
عملية االنـصـهــار ،حيث تــوضــع نــواة
ال ـه ـيــدروجــن امل ـهـ ّـيــأ لــانــدمــاج داخ ــل
قـنـبـلــة كـبـيــرة يـتـشـ ّـكــل جـ ـ ٌ
ـزء مـنـهــا من
املواد االنشطارية كاليورانيوم ،وجزء
آخر من متفجرات تقليدية .بذلك يجري
االنـفـجــار متتاليًا ،إذ يطلق االنفجار
الـتـقـلـيــدي العملية االن ـش ـطـ ّ
ـاريــة التي
يـ ــؤدي ان ـف ـجــارهــا ب ـ ــدوره إل ــى إط ــاق
ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ــدمـ ــاج ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ــي األهـ ــم
واألكثر إنتاجًا للطاقة .وبسهولة يمكن
أن ت ـصــل قـ ـ ّـوة ه ــذه ال ـق ـنــابــل إل ــى ألــف
ضعف قــوة القنبلة الـنـ ّ
ـوويــة العادية.
ولكن بني هاتني القدرتني املتفاوتتني
في قـ ّـوة القنبلة ،يمكن تصميم قنبلة
ُ
ان ـش ـطــاريــة م ـع ـ َّـدل ــة ،إذ ت ـض ــاف كمية
م ـح ــدودة مــن ن ــواة الـهـيــدروجــن دون
تركيزها بكميات كافية إلطــاق كامل
قدرات التفجير االندماجي ،فتزيد من
قوة االنفجار االنشطاري ببضع ّ
مرات
دون أن يصبح التفاعل االندماجي هو
الطاغي أو املـصــدر األسـ ًـاســي للطاقة،
ُ
ّ
وسطية بني
فت َع ّد هذه القنبلة مرحلة
االثـنـتــن ،وه ــو مــا تلجأ إل ــى تطويره
ّ
الدول التي ال تتمكن من امتالك القدرة
الـهـيــدروجـيـنـيــة الـكــامـلــة ،وه ــو عمليًا
مــا تفعله كــل الـقــوى الـنــوويــة لتعديل
ســاح ـهــا االنـ ـشـ ـط ــاري وت ـط ــوي ــره في
املراحل األولــى .وعملية التطوير هذه
قــد ت ـجــري بطريقتني هـنــدسـ ّـيـتــن ،إذ
من املمكن إضافة كمية قليلة من نواة
الـهـيــدروجــن بحالتها الـغــازيــة داخــل
القنبلة النووية ،أو أن يجري تحويلها
إلى مادة صلبة يمكن تطويعها دائريًا
ح ـ ــول املـ ـ ـ ــواد االنـ ـشـ ـط ــاري ــة ،وت ـس ـمــى
ه ــذه قـنـبـلــة ح ــراري ــة طـبـقـيــة Layered
 .Thermonuclear bombوفـيـمــا تصل
ّ
الهيدروجينية الصافية إلى
القنبلة
آالف أضعاف القنبلة النووية العادية،
تـصــل ه ــذه ال ـن ـمــاذج الهجينة إل ــى ما
ي ـ ـ ــراوح ب ــن  3إلـ ــى  30ض ـع ــف قـنـبـلــة
هيروشيما.

ماذا لدى كوريا؟

على الهامش

ّإن مسألة السالح النووي هي مسألة أخالقية مثيرة للجدل ،ليس في حالة كوريا ،بل
ّ
ّ
الوجودية يمكن أن تكون في
اإلنسانية جمعاء ،إذ ّإن هذه القدرات التدميرية
في حالة
ّ
أي يوم من األيــام سبب فناء البشر أو فئات واسعة منهم ،إل أنها ،من جهة أخرى،
تدخل أيضًا في ترسانة الــدول الصغرى كوسيلة لــردع القوى الكبرى عن انتهاك
سيادتها ،ويمكن أن يكون وجود هذا ّالسالح سببًا للسلم واالستقرار والوقاية من
َ
الحروب .وفيما ُيستنفر العالم اليوم كله ضد كوريا ،تشير األرقام إلى ّأن تلك الدولة
تجر سوى  6اختبارات نووية من أصل ما يزيد على ألفي اختبار حول العالم دون
لم ِ
ّ
سياسية
عقوبات وال استنكارات وإدانات .لذلك يرتبط النقاش الدائر اليوم بحسابات
ً
أكثر منها ّ
علمية ،إذ ّإن أكثر الــدول املستنكرة هي أكثر الــدول اختبارًا واستعماال
ّ
ّ
للسالح النووي ،ال بل إن قائدة األوركسترا سبق أن سخرت إمكاناتها إلحراق شعب

بأكمله في لحظات فيما لم يصدر عن الدول األخرى أدنى إشارة أو شك باستعمال
ً
ً
مدنينيّ .أما على الصعيد العلمي ،فقد خطا الكوريون خطوة كبيرة
هذه القدرات ضد
ّ
ال غبار على ّ
جديتها .لعل تجارب بعض الشعوب تثير عند الشعوب األخرى مسألة
الفضول العلمي والتقدم التقني في كل املجاالت ،وخاصة تلك ذات التطبيقات املدنيةّ
العامة بدل إصدار بيانات االستنكار من حكوماتها.

ّ
ّ
لكنها فضلت عــدم سلوك هــذا املسار،
ّ
واالح ـت ـفــاظ بــاملـعــرفــة العلمية إلنـتــاج
ال ـط ــاق ــة ،وأب ــرزه ــا أمل ــان ـي ــا وال ـب ــرازي ــل
وكـ ـن ــداّ .أمـ ــا ال ـ ــدول ال ـن ــووي ــة الـبــاقـيــة،
فهي على األرج ــح ال تمتلك التقنيات
واملعرفة الكافية اليوم إلنتاج السالح
النووي ،رغم قدراتها في مجال الطاقة.

ّ
القوة التفجيرية

تـقــاس ق ـ ّـوة االنـفـجــار ال ـنــووي بوحدة
ق ـيــاس ه ــي «ك ـي ـلــوطــن»  ،KiloTonأي
ّ
املتفجرات
بما يعادلها من قوة تفجير
ّ
التقليدية .على سبيل املثال ،بلغت قوة
قنبلة هيروشيما نحو  10كيلوطن ،أي
ما يــوازي  10آالف طن من مــادة .TNT
ّ
إل أن دخــول األسلحة الهيدروجينية
رفع من القدرة التفجيرية مئات املرات،
حـيــث يمكن زي ــادة ق ـ ّـوة االنـفـجــار إلــى
ّ
مستويات هائلة وال يقف أمامها إل
احتمال فناء الحياة على سطح األرض.
وق ــد بـلــغ أق ــوى اخ ـت ـبــار ن ــووي أج ــراه

السوفيات في شمال سيبيريا  50ألف
كيلوطن ،أي ما يــوازي  50مليون طن
من
من ُ ،TNTأو ما يعادل  5000قنبلة ً
تلك التي ف ِّج َرت في هيروشيما دفعة
واح ـ ـ ــدة! ومـ ــع م ـ ــرور ال ــوق ــت ت ـكـ ّـدســت
آالف الـ ــرؤوس ال ـنــوويــة عـنــد الـقــوتــن
ُ
الك َ
بر َيني واملئات عند القوى األخــرى،
ّ
وتحول السالح النووي إلــى قــوة ردع
ال إلى ّ
قوة حرب ،بعد أن صارت خطرًا
وجوديًا على استمرار الحياة البشرية
في حال دخولها ّ
حيز االستخدام.

أسلحة مختلطة

ّ
إن عـمـلـيــة تـصـمـ ّيــم ال ـس ــاح ال ـن ــووي
ه ــي عـمـلـيــة م ـع ــق ــدة جـ ـ ـدًا ،إذ تـحـتــاج
القنبلة االنشطارية إلــى إحاطة املــواد
االن ـ ـش ـ ـطـ ــاريـ ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ــي قـلـبـهــا
بأطنان من املتفجرات التقليدية التي
تعطي عند انفجارها الطاقة الالزمة
ل ـب ــدء ال ـت ـفــاعــل الـ ـن ــوويّ .أم ـ ــا الـقـنـبـلــة
االن ـ ـص ـ ـهـ ــاريـ ــة ،فـ ــا ت ـك ـف ـي ـهــا ال ـط ــاق ــة

أجــرت كوريا مجموعة من التجارب
ال ـنــوويــة بـ ــدءًا م ــن ع ــام  ،2006وهــي
ّ
ك ــان ــت ك ــلـ ـه ــا ت ـ ـجـ ــارب عـ ـل ــى ق ـنــابــل
ان ـ ـش ـ ـطـ ــاريـ ــة ض ـع ـي ـف ــة ن ـس ـب ـي ــا وال
ّ
تتعدى قوتها  3كيلوطن ،أي ما يقل
عــن ثلث قنبلة هيروشيما .غير أن
تطورًا ملحوظًا ظهر خالل السنتني
املـ ــاض ـ ـي ـ ـتـ ــن ،إذ ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ال ـ ـقـ ــدرة
ً
التفجيرية فجأة إلى ما يقارب 120
كيلوطن ،لتصبح  10أضعاف قنبلة
املراقبني.
هيروشيما ،وهو ما فاجأ
ّ
اإلعــان الكوري الرسمي ّ
صرح بأنه
ّ
هيدروجينية،
جــرى اخـتـبــار قنبلة
ف ـي ـمــا اخ ـت ـل ـفــت تـ ـق ــدي ــرات امل ــراق ـب ــن
الــذيــن رصـ ــدوا امل ــوج ــات االرت ـ ّ
ـدادي ــة
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن الـ ــزلـ ــزال ال ـ ــذي سـ ّـبـبــه
االخ ـت ـبــار ال ـن ــووي عـلــى عـمــق مئات
األرض ،إذ يـ ـق ـ ّـد ًر
ً
األم ـ ـ ـتـ ـ ــار ّ تـ ـح ــت ً
البعض أن قنبلة نــوويــة انشطارية
مـثــل تـلــك ال ـتــي أل ـقــاهــا األمـيــركـيــون
على شعوب هيروشيما وناغازاكي
ي ـم ـكــن أن ت ـص ــل ق ــوت ـه ــا إل ـ ــى ال ـحــد
الذي بلغه االختبار الكوري األخير.
ّ ّ
إل أن ت ـق ــدي ــرات أخ ـ ــرى ت ـش ـيــر إلــى
ّ
أن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا املـ ـسـ ـت ــوى
ال ـت ـف ـج ـي ــري ي ـس ـت ــدع ــي ب ــالـ ـض ــرورة
إدخـ ــال تـعــديــات تـتـضـ ّـمــن مـكـ ّـونــات
انصهار هيدروجيني ،وإن لم
تفاعل
ٍ
يكن هو الغالب .لذلك يشير التقدير
العلمي إلى أن الكوريني اليوم دخلوا
مرحلة تصنيع القنابل الطبقية التي
تتضمن إضافات هيدروجينية ،ومن
األرجــح أن تكون من مواد صلبة في
ّ
دائرية حول املواد االنشطارية.
طبقةٍ
بــذلــك تخطو ال ـبــاد مــن مــرحـلــةٍ إلــى
ّ
أخرى ،لكن هذه املرحلة تحديدًا هي
نقطة الــاعــودة حيث تتيح القدرات
ّ
ـي قــدمــا في
العلمية امل ـتــوافــرة امل ـضـ ّ
تعطي
تطوير الـســاح ،كــذلــك فإنها
ّ
ـدخــل
ـ
ت
ال ـب ــاد ق ـ ــدرة الـ ـ ــردع ض ــد أي ّ
خـ ــارجـ ــي ل ــوق ــف ب ــرن ــام ـج ـه ــا ألن ـه ــا
ببساطة تمتلك قدرات هائلة يمكنها
مسح مدن ومقاطعات كاملة.

