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اجلار املزعج: 
أسباب تصعيد بيوجن ياجن نوويًا يف شبه اجلزيرة الكورية

أعلنــت كوريــا الشــمالية فــي 6 ينايــر 2016 إجــراء اختبــار 
نــووي ناجــح لقنبلــة هيدروجينيــة، كمــا نجحــت فــي إطــالق 
صــاروخ باليســتي عابــر للقــارات يحمــل قمــراً صناعيــاً لمراقبــة 
ــج  ــه بالبرنام ــى صل ــة عل ــذه التجرب ــر، وه ــي 7 فبراي األرض ف
النــووي كذلــك، نظــراً ألنــه يمكــن اســتخدام هــذا الصــاروخ لحمــل 

رأس نــووي.

ــي  ــي ف ــع، إذ يأت ــر هــو الراب ــر األخي ويالحــظ أن هــذا التفجي
ــة التــي  ــة والتجــارب الصاروخي إطــار سلســلة التفجيــرات النووي
قامــت بهــا كوريــا الشــمالية مؤخــراً، فقد ســبق أن أجــرت تفجيرين 
ــي  ــوم، ف ــادة البلوتوني ــن م ــل مصنوعــة م ــن باســتخدام قناب نوويي
عامــي 2006 و2009، كمــا قامــت بتنفيــذ تفجيــر نــووي ثالــث 
فــي عــام 2013 باســتخدام قنبلــة مصنوعــة مــن مــادة اليورانيــوم 

عالــي التخصيــب.

ويشــكل تكــرار كوريــا الشــمالية االختبــارات النوويــة تهديــداً 
ــن  ــر ع ــض النظ ــي، بغ ــع الدول ــا وللمجتم ــراً لجيرانه ــاً كبي أمني
ــا إذا كان  ــت م ــأنها أن تثب ــن ش ــي م ــة الت ــة العلمي ــة المعاين نتيج
االختبــار األخيــر هــو فعــالً لقنبلــة هيدروجينيــة أو إذا نجــح ذلــك 

ــا الشــمالية. ــا تزعــم كوري ــار أصــالً، كم االختب

اأوًل: دللت احلدث
يكشــف التفجيــر األخيــر لكوريــا الشــمالية عــن عــدد مــن الدالالت، 

يتمثــل أهمهــا فيمــا يلي:

ــإذا  ــة: ف ــا النووي ــر قدراته ــي تطوي ــج ف ــج يان 1- اســتمرار بيون
مــا ثبــت أن بيونــج يانــج نجحــت فــي تفجيــر قنبلــة هيدروجينيــة، 
فــإن ذلــك يكشــف عــن تطــور كبيــر فــي قدراتهــا النوويــة، إذ إن 
ــي  ــا ف ــى أن نجاحه ــير إل ــاً يش ــة ناجح ــة هيدروجيني ــار قنبل اختب
تصغيــر حجــم القنبلــة النوويــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن إمكانيــة إمــداد 
الصواريــخ والغواصــات الكوريــة الشــمالية بــرأس حربي مصغر، 
علــى نحــو مــا أشــار إليــه البروفيســور هاجيمــي إيزومــي، الخبيــر 

المتخصــص فــي شــؤون كوريــا الشــمالية.

2- إخفــاق سياســة العقوبــات: إذ إن العقوبــات التــي تــم فرضهــا 
ــة  ــة والنووي ــارب الصاروخي ــبب التج ــمالية بس ــا الش ــى كوري عل
التــي أجرتهــا فــي الســابق لــم تثنهــا عــن المضــي قدمــاً فــي تطويــر 

برنامجهــا النــووي والصاروخــي.

3- الحاجــة إلــى سياســات بديلــة: إذ إن هنــاك حاجــة إلــى تبنــي 
سياســات وتدابيــر جديــدة، خاصــة أن تبنــي السياســات نفســها 
القــوى  أمــام  المطروحــة  الخيــارات  محدوديــة  عــن  يكشــف 

ـــة مـــن جانبهـــا  ـــام بإجـــراءات اســـتفزازية، وهـــي وإن عكســـت حماول ـــا الشـــمالية مـــن فـــرتة ألخـــرى علـــى القي ُتقـــِدم كوري
البتـــزاز الواليـــات املتحـــدة وجريانهـــا اإلقليميـــني لتقـــدمي تنـــازالت إضافيـــة واخلـــروج مـــن حالـــة العزلـــة التـــي تعانيهـــا، 
ـــات  ـــه عـــن عـــدم فاعليـــة العقوب ـــز شـــرعية النظـــام احلاكـــم يف مواجهـــة مواطنيـــه، فإنهـــا تكشـــف يف الوقـــت ذات وتعزي

ـــتها. ـــري سياس ـــى تغي ـــا عل ـــاجن إلجباره ـــوجن ب ـــى بي ـــا عل ـــم فرضه ـــي يت ـــة الت املتتالي

د.كيم جني وونغ 
مدير معهد كوريا البحثي للشؤون 

العسكرية 
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ــه  ــج، فضــالً عــن أن ــج يان ــع بيون ــل م ــة للتعام ــة والدولي اإلقليمي
مــن غيــر المتوقــع أن ُتثنــي كوريــا الشــمالية عــن ســلوكها هــذا.

ثانيًا: �سيا�سة حافة الهاوية
والصاروخية  النووية  التجارب  لتوظيف  الشمالية  كوريا  تسعى 
الدولة  باعتبارها  لنفسها  للترويج  آلخر،  آن  من  تجريها  التي 
بنجاح، وتناضل وحدها  الشيوعية  التي تطبق  العالم  الوحيدة في 
في مواجهة اإلمبريالية األمريكية، ولكن بعيداً عن تلك االعتبارات 
األيديولوجية، فإن كوريا الشمالية تهدف من التفجير األخير إلى 
أعدائها  مواجهة  في  النظام  تأمين  هما:  أساسيين  هدفين  تحقيق 
أية  لردع  النووي  السالح  امتالك  خالل  من  وذلك  الخارجيين، 
داخلية  شرعية  تحقيق  عن  فضالً  النظام،  بقاء  لتهديد  محاولة 
للنظام أمام شعبه، من خالل الترويج للتجارب النووية المتعاقبة 
الكبرى  القوى  تحدي  في  ونجاحه  النظام  قوة  تجسد  باعتبارها 
المعنية، وذلك على الرغم من معاناتها اقتصادياً وطأة العقوبات 

الدولية المفروضة عليها.

ــوري  ــلوك الك ــل الس ــالل تحلي ــن خ وم
ــع  ــول إنهــا تتب الشــمالي الســابق، يمكــن الق
ــلوب  ــة وأس ــة الهاوي ــة حاف ــكات سياس تكتي
التهديــد، ســواء عندمــا تكــون تحــت ضغــط 
ــا،  ــون الوضــع لصالحه ــى يك ــديد أو حت ش
وذلــك بغــرض انتــزاع تنــازالت وكســر 
العزلــة الدوليــة المفروضــة عليهــا، ولكنهــا 
لــم تســتطع أن تحقــق أيــة مكاســب مــن 

سياســتها تلــك، ســواء بســبب تكــرار اســتخدامها التكتيك نفســه، أو 
أن هــذا الســلوك يوفــر المبــرر الكافــي لكوريــا الجنوبيــة والــدول 
المعنيــة لفــرض عقوبــات إضافيــة وبنــاء تحالــف قــوي مناهــض 

ــا الشــمالية. لجارته

ثالثًا: املواقف الإقليمية والدولية
ــب  ــة تفســيراً محتمــالً عــن جان ــة والدولي ــف اإلقليمي ــدم المواق تق
مــن األســباب التــي جعلــت كوريــا الشــمالية تســتمر فــي تطويــر 
ــوب  ــي جن ــتقرار ف ــن واالس ــا األم ــووي، وتهديده ــا الن برنامجه
شــرق آســيا، فإلــى جانــب اإلجــراءات غيــر المؤثــرة التــي 
اتخذتهــا كوريــا الجنوبيــة، فــإن "اســتراتيجية الصبــر" األمريكيــة، 
وعــدم التعــاون الصينــي يقدمــان تفســيراً محتمــالً ألســباب عجــز 
الــدول المعنيــة عــن إجبــار كوريــا الشــمالية علــى تغييــر ســلوكها، 

ويمكــن توضيــح مواقــف هــذه الــدول علــى النحــو التالــي:

1- إجــراءات غيــر مؤثــرة مــن جانــب كوريــا الجنوبيــة: قامــت 
ســيول باتخــاذ عــدد مــن التدابيــر واإلجــراءات الدبلوماســية 
ــا  ــن بينه ــا الشــمالية، وم ــى كوري ــرد عل ــة لل والعســكرية الرمزي
التعــاون مــع الواليــات المتحــدة والــدول األخــرى المعنيــة باألزمة 

ــة. الكوري

ومــن جهــة ثانيــة، شــنت كوريــا الجنوبيــة حربــاً نفســية ضــد 
ــي  ــث اإلذاع ــتئناف الب ــالل اس ــن خ ــك م ــمالية، وذل ــا الش جارته
ــاد النظــام القمعــي فــي بيونــج يانــج  الدعائــي، والــذي يقــوم بانتق
والترويــج للنظــام الديمقراطــي فــي كوريــا الجنوبيــة، وذلــك 
ــو  ــماليين، وه ــن الش ــود الكوريي ــية الجن ــى نفس ــلباً عل ــر س للتأثي
اإلجــراء الــذي ينظــر إليــه كيــم جونــغ أون، زعيــم كوريــا 

الشــمالية، بحساســية شــديدة. 

وبطبيعــة الحــال، فــإن إجــراءات ســيول توجــه لهــا انتقــادات 
داخليــة حــادة، ويــرى البعــض ضــرورة اتخــاذ إجــراءات أكثــر 
حســماً، مثــل امتــالك ســالح نــووي، ولكــن اليــزال االتجــاه 
ــؤدي  ــن أن ي ــاً م ــرة خوف ــذه الفك ــارض ه ــيول يع ــي س ــائد ف الس
ــادة احتماليــة نشــوب حــرب نوويــة فــي شــبه الجزيــرة  ذلــك لزي
الكوريــة، فضــالً عــن عــدم امتالكهــا البلوتونيــوم أو اليورانيــوم 

ــة. ــة نووي ــر قنبل ــة لتطوي المخصــب بالدرجــة الكافي

أنــه حتــى فــي حالــة زيــادة  ولذلــك يــرى هــذا االتجــاه 
ــب  ــه ال يج ــمالية، فإن ــا الش ــدات كوري تهدي
ــي  ــة النظــر المتشــددة، الت ــاع لوجه االنصي
ــد  ــة، وتنتق ــات تصعيدي ــي سياس ــو لتبن تدع
ــوب  ــمال والجن ــن الش ــوار بي ــراء أي ح إج
ــة  ــة المهادن ــن سياس ــدرج ضم ــاره ين باعتب
وهــو   ،)1(

)Appeasement Policy(ا
مــا يعنــي فــي التحليــل األخيــر، أنــه يجــب 
أن تتبنــى كوريــا الجنوبيــة سياســة متناقضــة 
ــن دون  ــن م ــزم، لك ــرد بح ــى "ال ــة عل قائم
تصعيــد التوتــر" بيــن البلديــن، حتــى ال ينزلقــا إلــى حالــة الحــرب، 
وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه السياســة المتناقضــة تحــد مــن قــدرة 

ــال. ــي أي إجــراء فّع ــى تبن ــة عل ــا الجنوبي كوري

2- إجــراءات يابانيــة دبلوماســية: اعتبــرت اليابــان علــى لســان 
رئيــس الــوزراء شــينزو آبــي أن االختبــار "يشــكل تهديــداً خطيــراً 
ألمــن اليابــان ويقــوض الســلم واألمــن فــي منطقــة شــمال شــرق 
ــيول، فقــد  ــن س ــر أن موقفهــا لــم يختلــف كثيــراً ع آســيا"، غي
دعــت لفــرض عقوبــات علــى كوريــا الشــمالية فــي مجلــس األمــن 
الدولــي بالتنســيق مــع الــدول المعنيــة، خاصــة الواليــات المتحــدة، 
والصيــن، وكوريــا الشــمالية وروســيا، علــى نحــو مــا وضــح فــي 
ــكل مــن رئيــس الــوزراء ســينزو آبــي،  التصريحــات الرســمية ل

ووزيــر خارجيتــه فوميــو كيشــيدا)2(.

ومــن جهــة ثانيــة، أمــر الجنــرال غيــن ناكاتانــي، وزيــر 
ــد  ــراء مزي ــات وإج ــن المعلوم ــد م ــع مزي ــي، بجم ــاع اليابان الدف
ــا  ــر لكوري ــووي األخي ــر الن ــة التفجي ــالت حــول حقيق ــن التحلي م
الشــمالية بالتعــاون مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة، وفــي 
ــواد  ــة الم ــاع الجــوي بمراقب ــوات الدف ــف ق ــم تكلي هــذا اإلطــار ت

اإلشــعاعية فــي أجــواء كوريــا الشــمالية)3(.

ــات  ــع الوالي ــمالية: تتب ــا الش ــى كوري ــي عل ــر األمريك 3- الصب

يكشـــف التفجـــري األخـــري لكوريـــا الشـــمالية 
ــا  ــل أهمهـ ــدالالت، يتمثـ ــن الـ ــدد مـ ــن عـ عـ
تطويـــر  يف  يـــاجن  بيـــوجن  اســـتمرار  يف 
سياســـة  إخفـــاق  النوويـــة  قدراتهـــا 
العقوبـــات التـــي مت فرضهـــا علـــى كوريـــا 
الشـــمالية احلاجـــة إىل سياســـات بديلـــة 
ـــا  خاصـــة يف ضـــوء عـــدم توقـــع تراجـــع كوري

الشـــمالية عـــن ســـلوكها هـــذا.
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كيف يفكر العامل الثاين؟

المتحــدة فــي ظــل إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا اســتراتيجية 
"الصبــر االســتراتيجي"، فــي مجمــل حركتهــا الخارجيــة، وال 
ــا الشــمالية اســتثناًء لهــذه السياســة، وهــي تنبــع مــن  تعتبــر كوري
وجــود إدراك أمريكــي بــأن مشــكلة كوريــا الشــمالية لــن يتــم حلّهــا 
ــم  ــي ت ــات الت ــل االتفاق ــع فش ــة م ــور، خاص ــدى المنظ ــى الم عل
توقيعهــا ســابقاً، ويرجــع ذلــك إلــى تعقــد وتشــابك وتضــارب 
ــى نحــو يجهــض  ــة، عل ــة باألزمــة الكوري ــدول المعني ــح ال مصال
اتبــاع أي سياســة حازمــة تجــاه بيونــج يانــج، تجبرهــا فــي النهايــة 

ــا. ــر موقفه ــى تغيي عل

وفــي هــذا اإلطــار، يمكــن فهــم الموقــف األمريكــي مــن 
األزمــة األخيــرة، والتــي اتخــذت خاللهــا عــدداً مــن اإلجــراءات 
التــي تراوحــت بيــن اإلدانــة اللفظيــة واإلجــراءات الرمزيــة، 
فعقــب اختبــار القنبلــة الهيدروجينيــة، أرســلت الواليــات المتحــدة 
ــى  ــادرة عل ــي – 52، والق ــراز ب ــن ط ــتراتيجية م ــا االس قاذفته
حمــل قنابــل نوويــة إلــى كوريــا الجنوبيــة، فــي إجــراء تحذيــري، 
وتذكيــر لبيونــج يانــج بأنهــا العــب رئيســي فــي الترتيــب األمنــي 
فــي المنطقــة، وأنهــا لــن تتســامح مــع أي خطــوة مــن جانــب بيونــج 

ــة. ــا الجنوبي ــج تجــاه كوري يان

كيــري،  جــون  فأكــد  الدبلوماســي،  المســتوى  علــى  أمــا 
وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أن االختبــار النــووي الــذي أجرتــه 
كوريــا الشــمالية يمثــل تهديــداً خطيــراً لألمــن والســالم الدولييــن، 
ــمالية  ــا الش ــالك كوري ــل امت ــن تقب ــم ول ــدة ل ــات المتح وأن الوالي
ــي  ــكرتير الصحف ــت، الس ــوش إرنس ــا ج ــووي)4(، أم ــالح الن الس
ــة  ــل الحكومــة األميركي ــى أن تحلي ــد أشــار إل للبيــت األبيــض، فق
للمعلومــات األوليــة يبيــن أن االختبــار ال يتناســب مــع مــا يمكــن 

ــة)5(.  ــة هيدروجيني ــاره قنبل اعتب

ــن  ــرت الصي ــردد الصينــي فــي اتخــاذ موقــف حاســم: عّب 4- الت
ــار  ــذ اختب ــن تنفي ــمالية ع ــا الش ــن إعــالن كوري ــا م ــن صدمته ع
ــى  ــه، إل ــب من ــي جان ــا يرجــع، ف ــو م ــة، وه ــة الهيدروجيني القنبل
عــدم تلقيهــا إخطــاراً مســبقاً مــن بيونــج يانــج بعزمهــا القيــام 
بتفجيــر نــووي، وذلــك علــى عكــس التفجيــر النــووي الثالــث الــذي 
أجرتــه فــي عــام 2013، والــذي أخطــرت فيــه الصيــن بعزمهــا 
علــى إجــراء تفجيــر نــووي قبــل تنفيــذه بحوالــي نصــف ســاعة.

ويمكــن تفســير هــذا الموقــف مــن خــالل ســعي كيــم جونــغ أون 
منــذ توليــه مقاليــد الحكــم فــي ديســمبر 2011، إلــى إبعــاد نفســه 

ــر  ــال تطوي ــي مج ــل، ف ــى األق ــي، عل ــوذ الصين ــرة النف ــن دائ ع
الدفــاع والســالح النــووي والسياســات األمنيــة، وهــو التحــّول الذي 
جعــل البعــض يلقــب كوريــا الشــمالية ببلــد "الــالءات الثــالث"، إذ 
ــى نحــو  ــن التواصــل معــه عل ــذي ال تســتطيع الصي ــد ال ــا البل إنه
مالئــم، والــذي لــن يصغــي إلــى الصيــن بعــد اآلن، والــذي باتــت 

ســلوكياته تتجــاوز كل التوقعــات.

ولــم يختلــف موقــف الصيــن عــن موقــف الــدول األخــرى، إذ 
اكتفــت باإلدانــة اللفظيــة، وتأكيــد معارضتهــا االختبــار النــووي، 
الكوريــة  الجزيــرة  بنزعــه مــن شــبه  االلتــزام  وحّثهــا علــى 
بالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي، وذلــك وفقــاً لمــا جــاء علــى لســان 
ــة)6(. ــة الصيني ــة باســم وزارة الخارجي ــغ، المتحدث هــوا تشــانغ ين

للسياســة  الموضوعــي  التقييــم  فــإن  آخــر،  جانــب  ومــن 
الصينيــة حيــال كوريــا الشــمالية يكشــف عــن وجــود تناقــض بيــن 
التصريحــات الرســمية والسياســات الفعليــة، إذ إن الصيــن مازالت 
ــتخدمها  ــا، وتس ــتراتيجية" له ــروة اس ــمالية "ث ــا الش ــر كوري تعتب
المتحــدة  الواليــات  مــن  فــي مواجهــة كل  للمســاومة  كورقــة 
واليابــان، وهــو مــا يمنعهــا مــن الضغــط علــى كوريــا الشــمالية، 
أو فــرض عقوبــات اقتصاديــة قاســية بحقهــا، خاصــة فــي ضــوء 
االعتمــاد االقتصــادي شــبه الكامــل لبيونيــج يانــج علــى بكيــن، إذ 
إنهــا تعطــي النفــط بأســعار تفضيليــة لهــا، فضــالً عــن اســتئثارها 
ــم،  ــع العال ــمالية م ــا الش ــارة كوري ــن حجــم تج ــي 90% م بحوال
وهــو مــا يجعلهــا الدولــة الوحيــدة تقريبــاً التــي تســتطيع الضغــط 
ــر  ــن غي ــا ســبق، فم ــي ضــوء م ــك، وف ــج، ولذل ــج يان ــى بيون عل
ــتقبلية  ــات مس ــة عقوب ــرض أي ــي ف ــن ف ــارك بكي ــح أن تش المرج

ــا الشــمالية. ــة تجــاه كوري قوي

وفــي الختــام، يمكــن القــول إنــه إذا كان المجتمــع الدولــي 
ــاً  ــن المضــي قدم ــمالية ع ــا الش ــار كوري ــاء وإجب ــن إثن ــز ع عج
ــه  ــت ذات ــي الوق ــا ف ــي، فإنه ــووي والصاروخ ــا الن ــي برنامجه ف
ــة  ــر العزل ــة لكس ــا الرامي ــن أهدافه ــق أي م ــي تحقي ــح ف ــم تنج ل
الدوليــة المفروضــة عليهــا، وانتــزاع تنــازالت مــن المجتمــع 
الدولــي، وعلــى الرغــم مــن قــدرة الواليــات المتحــدة مــن التدخــل 
ــي اســتخدام  ــي حــال فكــرت ف ــا الشــمالية ف عســكرياً ضــد كوري
الســالح النــووي، فــإن التجــارب النوويــة والصاروخيــة المتتاليــة 
لبيونــج يانــج تكشــف عــن أنهــا باتــت تمثــل تهديــداً متزايــداً لألمــن 
واالســتقرار فــي جنــوب شــرق آســيا، األمــر الــذي يتطلــب تبنــي 

ــة. ــر فاعلي ــدة أكث سياســات جدي
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