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علوم
اتخاذ القرار النووي
ّعملية ّ
معقدة وتتطلب مراحل عدة

ّ
الزر النووي
فقاعة إعالمية
ُ
وأخطر من أن يترك لـ«المجانين»
عمر ديب
أن ي ـط ـلــب رئ ـي ــس دولـ ـ ـ ــةٍ  ،م ـث ــل الــرئ ـيــس
األميركي دونــالــد تــرامــب ،توجيه ضربة
ن ــووي ــة ألي دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم أم ــر سهل
وممكن فــي أي لحظة .لكن ذلــك يجب أن
ّ
يمر بسلسلة من القادة الذين يستطيعون
م ـســاء لــة الــرئ ـيــس أو ح ـتــى ال ـط ـلــب منه
ّ
ضروري
وقف قراره إذا وجدوا ذلك غير
ّ
يصح على أية دولة
أو غير منطقي .وهذا
نــوويــة أخ ــرى ب ــدءًا مــن روس ـيــا والـصــن
ً
وصوال إلى كوريا الشمالية ،أحدث دولةٍ
في النادي النووي.
ّ
الزر األحمر الشهير على طاولة الرئيس
وفـ ــي م ـت ـن ــاول يـ ــده ال ـي ـم ـنــى ه ــو محض
خ ـ ـيـ ــال مـ ـ ـش ـ ـ ّـوق يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ،م ـ ــن ج ـه ــة،
رفـ ـ ــع م ـن ـس ــوب ال ـث ـق ــة ب ــال ـن ـف ــس وب ـق ــوة
الـقـيــادة عند جمهور الــدولــة ،ومــن جهة
ّ
وتفوقها على
أخ ــرى إثـبــات قــوة الــدولــة
خصومها في العالم.
ّ
ولـعــل آخــر نـقــاش علني حــول استخدام
«ال ـ ّ
ـزر األحـمــر» هــو ذاك الــذي دار ،أخيرًا،
ّ
بــن قـيــادتــي ال ــوالي ــات املــت ـحــدة وكــوريــا
ّ
وتحولت منصة «تويتر» إلى
الشمالية،
ّ
ســاحــة م ـبــارزة فــي امـتــاك ال ــزر والـقــدرة
عـلــى تـشـغـيـلــه .لـكــن ام ـتــاك ال ـق ــدرة أمــر،
ووضـ ـعـ ـه ــا م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ أم ـ ــر آخـ ــر.
بـمـعـنــى آخـ ــر ،ل ــدى ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــركــي،
ً
مثال ،السلطة والصالحية الكاملة لطلب
توجيه ضربة نووية ٌبقرار ذاتي في حال
ّ
وجد أن بــاده معرضة للخطر .لكن ذلك
ً
ّ
سيمر ،أوال ،بقائد الـقـ ّـوة النووية،
األمــر
وهو نفسه القائد العام للقوات الجوية،

قد يبدو األمر مخيفًا أو مقلقًا عندما نتخيل وجود ّ
نووي على
زر
ً
بمجرد نقره أن ّ
طاولة رئيس دولة ما ،يستطيع ّ
يحول دولة أخرى أو
ٍ
ًّ
من األشالء ً والخراب .لكن ،لحسن الحظ ،ليست هذه
ساحات
إلى
ما
ة
قار
ّ
إل اختزاال واهمًا للحقيقة
الذي يستطيع أن يرفض أو يضغط على
الرئيس لسحب طلبه إذا كان غير مبرر.
في
ووجود سلسلة من التراتبية ًالقيادية ّ ً
وأساسية
تنفيذ القرار تعتبر ضــروريــة
ّ
متهورة،
لحماية ّالعالم من أي خطوات
ّ
وتـثـبــت أن ــه حــتــى ه ــذا ال ـقــرار لـيــس ملكًا
لفرد واحــد ولــو كــان رئيسًا ،بــل يخضع
أيـضــا لـقــرار الـقـيــادة العسكرية واإلدارة
ّ
بلد .لكن الضامن الرئيسي
األمنية ألي ٍ
ملنع استخدام هذا السالح يبقى ،من دون
ّ
شك ،في وجود ردع نووي مقابل من ً
قوى
ٍ
ّ
تستطيع حـمــايــة نـفـسـهــا ورد ال ـع ــدوان
ّ
بمثله ،ليشكل التوازن الضمانة الفعلية.
وه ــي ضـمــانــة أق ــوى وأس ـمــى مــن حكمة
الفريق املولج تنفيذ قرارات الرئاسة.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،تـصـبــح حـفـلــة ت ـبــادل
ال ـت ـص ــري ـح ــات والـ ـتـ ـه ــوي ــل ب ــاس ـت ـخ ــدام
«الـ ـ ـ ّ
ـزر» م ـجـ ّـرد ف ـقــاعــات إعــام ـيــة كــاذبــة،
ّ
ألن ـ ــه ال ي ــوج ــد ،حــرف ـيــا وف ـع ـل ـيــا ،أي زر
لون آخر لنقره وتدمير
أحمر وال من أي ٍ
العالم .وفي هذا السياق ،يصبح تصريح
ال ــرئ ـي ــس ب ـج ـهــوزي ـتــه ل ـك ـبــس الـ ـ ـ ّ
ـزر كمن
ّ
فيصدقها .قــد يـكــون الــزرّ
يـكــذب الـكــذبـ ّـة
الوحيد املتوفر هو ذلك املخصص لطلب

ّ
التصريحات
الـطـعــام أو الـضـيــافــة .لـكــن
ً
األخ ـ ـيًـ ــرة ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» خ ـل ـقــت م ــوج ــة
معدية من الخوف أو التباهي ،فانتشرت
الـتـقــاريــر واألخ ـب ــار الـســريـعــة ح ــول ال ـ ّ
ـزر
ّ
كل
وتداولها ٌ
الجبار كالنار في الهشيمّ ،
العالم خالل ساعات كما لو أنها حقيقة
ٌ
وخطر داهم.
مشرقة
ّ
إن ع ـم ـل ـيــة اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـنـ ــووي فــي
ّ
حدة وتنفيذ ضربة نووية
الــواليــات املت ّ
ّ
هي عملية معقدة وتتطلب مراحل عدة
ومـ ــواف ـ ـقـ ــات ،سـ ـ ــواء كـ ــان ال ـ ـقـ ــرار يـتـعـلــق
ب ــاس ـت ـع ـم ــال أس ـل ـح ــة نـ ــوويـ ــة تـكـتـيـكـ ّـيــة

ّ
الزر األحمر الشهير على
الرئيس محض
طاولة
ّ
خيال مشوق

صـغـيــرة أو أسـلـحــة دم ــار كــونــي شــامــل.
وبحسب القانون ،الرئيس هو الشخص
الــوح ـيــد املـ ـخ ـ ّـول إع ـط ــاء األمـ ــر بـتــوجـيــه
ضربةٍ نووية .لكن ،فيي حال كان القرار
ـرر ولـ ـي ــس ذا ح ــاج ــةٍ ق ـص ــوى،
غ ـي ــر مـ ـب ـ ٍ
وسـيــؤدي إلــى دمــار كبير يمكن تجنبه،
يستطيع املسؤولون العسكريون الكبار
رفـ ـض ــه ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـســؤولــن
املعنيني عــدم تشريعه على اإلطــاقّ .أما
في حال ّ
قدر هــؤالء ،وفي طليعتهم قائد
ّ
ّ
ّ
القوة النووية وقائد القوات الجوية ،أن
هـنــاك خـطـرًا داهـمــا على الـبــاد سيؤدي
إلــى ح ــدوث دم ــار كبير ،يمكنهم حينها
تشريع األمــر الــرئــاســي ووضـعــه موضع
ّ
التنفيذ .وال ّيجري تنفيذ األوامر إل بعد
ّ
الـتــأكــد مــن أن ـهــا أت ــت مــن الــرئـيــس نفسه
بــال ـف ـعــل ،وع ـب ـ ّـر مــرح ـل ـتــن م ــن ال ـك ــودات
ّ
الـسـ ّ
ـريــة واملـشــفــرة املــتـفــق عليها مسبقًا.
ّأم ــا فــي ال ــدول الـنــوويــة الــرائــدة األخ ــرى،
م ـث ــل روس ـ ـيـ ــا ،ف ـت ـح ـت ــاج ع ـم ـل ـيــة إط ــاق
ّ
بهيكلية قيادية
صاروخ نووي إلى املرور
مشابهة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش
والـ ـق ــوات ال ـن ــووي ــة .ف ــال ـ ّ
ـزر ال ـج ـ ّـب ــار غير
موجود أيضًا في روسيا وال في أي دولة

ّ
نووية أخــرى .غير أن الهرمية الروسية
ّ
شخص واحــد محوري
ال تتطلب وجــود
ٍ
ف ــي ك ــل م ــراح ــل أخـ ــذ ال ـ ـقـ ــرار وووض ـع ــه
ً
موضع التنفيذ وصــوال إلى التحقق من
ّ
املشفرة ،بل توجد فيها مشاركة
الرموز
أوســع من قبل القيادة العسكرية العليا
املسؤولة عن معظم التفاصيل التنفيذية.
ويـخـتـلــف ه ــذا ال ـن ـظــام ف ــي دول أخ ــرى،
ففي باكستان يوضع الـقــرار لــدى قيادة
الجيش إلــى جــانــب السلطة السياسية.
ّأما في الهند فيدير العملية جهاز مدني
مختص تـحــت إم ــرة الـقـيــادة السياسية
للبالد.
ّ ّ
الضوابط النووية ال تتحقق إل من خالل
حالتني ال ثالث لهما :نزع شامل للسالح
الـ ـ ـن ـ ــووي أو ردع مـ ـ ـت ـ ــوازن فـ ــي ام ـت ــاك
ال ـســاح ال ـن ــووي .ه ـكــذا ،يـمـكــن وق ــف أي
قرار «حكيم» أو «مجنون؛ عند ّ
أي رئيس
حــالـ ّـي أو ق ــادم ،وهــذا مــا عمل عليه عدد
مــن ال ــدول حــول العالم حتى الـيــوم ،رغم
كــل الضغوط واملعيقات ،فحمت نفسها
وربما تحمي العالم من أي جنوح أحادي
للتدمير واإلخضاع.
ّ
ال يـمـكـنـنــا ال ـج ــزم أن جـ ــزءًا م ــن ال ـق ـيــادة
العسكرية يمكن أن يــوقــف ق ــرارًا نــوويــا
ّ
عند الرئيس األمـيــركــي إل فــي حــال كان
ً
قراره مجنونًا فعال .وال يمكن أن نتفاءل
ّ
بــوقــف ح ـ ّصــول ال ـه ـجــوم ف ــي ح ــال اتـخــذ
ّ
قــراره .لكنه لن يكون بالتأكيد من خالل
ّزر ترامب األحمر الذي ال يستطيع نقره
ّ
إل ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،ولـ ــن ي ـم ـن ـعــه س ــوى
منظومة الردع املوازية ،مهما عال صوت
التغريدات.

