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ويالحــظ أن الصــاروخ األخــر، وفقــاً للتقييامت األوليــة للخرباء 
يصــل مــداه إىل حــوايل 15 ألــف كيلومــر، أي أنــه بــات قــادراً 
عــى الوصــول إىل أغلــب أجــزاء الواليــات املتحــدة، كــام أنــه 
ــة، وهــو مــا يجعــل  ــادر عــى حمــل حــوايل 4 رؤوس نووي ق
مــن الصعــب عــى أي نظــم للدفــاع الجــوي اعراضــه، وهــو 
مــا ميثــل إضافــة قويــة لقــدرات كوريــا الشــاملية الباليســتية. 

أسباب التصعيد الصاروخي
ــر إىل  ــر بالنظ ــاملية األخ ــا الش ــد كوري ــر تصعي ــن تفس ميك

ــة: ــل التالي العوام

ــا الشــاملية  ــة: ســعت كوري ــاورات األمريكي ــة املن 1- مواجه
ملواجهــة املنــاورات العســكرية األمريكيــة املشــركة مــع كوريا 
الجنوبيــة يف أكتوبــر 2022، واملســامة “عمليــة العاصفــة 
اليقظــة”، والتــي وصفتهــا بأنهــا اســتفزازية وتهديــد عســكري 
لهــا، حيــث تضمنــت 240 طائــرة حربيــة نفــذت حــوايل 1600 
ــن  ــة م ــل األمريكي ــات القناب ــة إىل قاذف ــة، إضاف ــة جوي طلع
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ــوم 13  ــدت ي ــي عق ــة الت ــة الثالثي ــك، القم أضــف إىل ذل
ــان  ــة والياب ــا الجنوبي ــدة وكوري ــات املتح ــن الوالي ــرب ب نوفم
والتــي انتقــد خاللهــا زعامء تلــك البلــدان اإلطــالق الصاروخي 
لبيونــج يانــج، وتعهــدوا بتعــاون أمنــي أكــرب بينهــم، وهــو مــا 
فرتــه كوريــا الشــاملية عــى أنــه محاولــة أمريكيــة لتشــكيل 

“حلــف ناتــو” جديــد بشــبة الجزيــرة الكوريــة.

ــر التطــور الكمــي  ــاد: يظه ــة للب ــدة النووي ــد العقي 2- تأكي
والنوعــي لألســلحة النوويــة لكوريــا الشــاملية، رغبتهــا يف 
ــرح  ــى امل ــة ع ــوة نووي ــا كق ــل معه ــى التعام ــد ع التأكي
العاملــي. ففــي ســبتمرب 2022، أقــرت كوريــا الشــاملية قانونــاً 
نوويــاً جديــداً يعــد تحديثــاً هــو األكــرب مــن نوعــه منــذ عقــد 
ــاً لقانــون األســلحة النوويــة، والــذي يوضــح التسلســل  تقريب
ــج  ــم جون ــالد كي ــم الب ــاة زعي ــة وف ــووي يف حال ــادي الن القي

أون. 
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أطلقــت كوريــا الشــمالية، يــوم 18 نوفمبــر 2022، صاروخــًا باليســتيًا عابــرًا للقــارات مــن طــراز “هواســونج – 
17” باتجــاه بحــر اليابــان، والــذي ســقط علــى بعــد 200 كيلومتــر مــن جزيــرة أوشــيما بالقــرب مــن هوكايــدو 
داخــل الميــاه اإلقليميــة الخالصــة لليابــان، وهــو األحــدث فــي سلســلة التجــارب الصاروخيــة لكوريــا الشــمالية 

التــي أطلقــت أكثــر مــن 52 صاروخــًا منــذ 25 ســبتمبر 2022 حتــى اآلن.

تهديــد واشــنطن: دالالت إطــاق كوريــا الشــمالية “هواســونج 17” العابــر للقــارات, العــدد 1704، 7 ديســمبر 2022، أبوظبــي: 
المتقدمــة. والدراســات  لألبحــاث  المســتقبل 
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تهديد واشنطن:
دالالت إطالق كوريا الشمالية “هواسوجن 17” العابر للقارات 



7 ديسمبر 2022العدد 1704 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

ــرض  ــة تع ــه “يف حال ــى أن ــد ع ــل الجدي ــص التعدي وين
ــة  ــة الحكومي ــادة والســيطرة عــى القــوات النووي نظــام القي
ــب  ــة، يج ــوات معادي ــل ق ــن قب ــوم م ــبب هج ــر بس للخط
إطــالق رضبــة نوويــة تلقائيــاً وفــوراً لتدمــر القــوات املعاديــة 
مبــا يف ذلــك نقطــة منشــأ االســتفزاز والقيــادة، وفقــاً لخطــة 
العمليــة املقــررة مســبقاً”. كــام أعلــن كيــم يف أكتوبــر املــايض 
ث العقيــدة النوويــة للبــالد، وأعلــن  عــن قانــون جديــد حــدَّ
أنهــا ال رجعــة فيهــا كدولــة حائــزة لألســلحة النوويــة، وهــو 
مــا يعنــي أنــه ليــس مــن الــوارد أن توافــق بيونــج يانــج أن 

تتخــى عــن أســلحتها النوويــة كــام تطالــب واشــنطن. 

وتأمــل بيونــج يانــج أن تــؤدي الخطــة الجديــدة إىل 
تفكــر واشــنطن وســيول مرتــن قبــل اســتهداف قيــادة البــالد، 
ــو  ــذ يوني ــاث الغربيــة، من ــز األبح ــد مراك ــع رص ــيام م الس
2022، باالعتــامد عــى صــور األقــامر االصطناعيــة قيــام كوريــا 
 )Punggye-ri( ”الشــاملية بإصالحــات يف موقــع “بونجــي ري
للتجــارب النوويــة اســتعداداً ملــا يبــدو أنــه التجربــة النوويــة 
ــون  ــون وكوري ــؤولون أمريكي ــذر مس ــام ح ــا. ك ــابعة له الس
جنوبيــون مــراراً خــالل األســابيع املاضيــة، مــن أن كوريــا 

ــت”.  ــة “يف أي وق ــة نووي الشــاملية تســتعد إلجــراء تجرب

ــا الشــاملية  ــع كوري ــدة: تتب ــق قواعــد جدي ــاوض وف 3- التف
سياســة حافــة الهاويــة بهــدف إجبــار الواليــات املتحــدة 
ــة  ــوة نووي ــت ق ــاملية بات ــا الش ــرة أن كوري ــول فك ــى قب ع
بحكــم األمــر الواقــع، فضــالً عــن التفــاوض بشــأن التنــازالت 

ــوة. ــع الق ــن موق ــة م ــة واألمني االقتصادي

كــام تهــدف أيضــاً إىل تعزيــز قــدرات الرضبــات النوويــة 
إلزعــاج حلفــاء الواليــات املتحــدة يف املنطقــة، وعــى رأســهم 
ــدة عــى  ــان، ومامرســة ضغــوط جدي ــة والياب ــا الجنوبي كوري
ــات  ــا منفتحــة عــى املحادث ــت بأنه ــي أعلن ــدن، الت إدارة باي
وهــو مــا قوبــل بالرفــض مــن قبــل كوريــا الشــاملية، وذلــك 
ــا الشــاملية، وهــو العــودة  ــق الهــدف األســايس لكوري لتحقي
إىل املحادثــات وفــق صيغــة جديــدة تســتند إىل تخفيــف 
العقوبــات االقتصاديــة ضــد كوريــا الشــاملية، مقابــل الراجــع 
عــن التصعيــد النــووي، وليــس مقابــل التخــي عــن أســلحتها 

النوويــة.  

ــاملية يف  ــا الش ــادة كوري ــة قي ــبق رغب ــا س ــاف إىل م يض
ــم  ــاة كي ــد معان ــيام بع ــم، الس ــام الحاك ــوالء للنظ ــز ال تعزي
ــات املتحــدة يف  ــاً بســبب فشــل املفاوضــات مــع الوالي محلي

ــام 2019. ــوي ع ــام 2018 وهان ــنغافورة ع ــي س قمت

4- ضعــف األنظمــة الجويــة لكوريــا الشــالية: جــادل بعــض 
الخــرباء، بــأن إطــالق بيونــج يانــج هــذا الكــم مــن الصواريــخ 
ــام  ــك نظ ــاملية ال متتل ــا الش ــن أن كوري ــم ع ــتية ناج الباليس

ســالح جــوي قــوي، يف حــن متتلــك كوريــا الجنوبيــة أحــدث 
املقاتــالت الجويــة، وهــو مــا يثــر القلــق لــدى بيونــج يانــج، 
الســيام أن معظــم التدريبــات املشــركة بــن واشــنطن وســول 

هــي تدريبــات جويــة.

ويالحــظ أن غالبيــة الطائــرات املوجــودة يف بيونــج يانــج، 
إمــا خــارج الخدمــة أو متهالكــة أو ال ترقــى ملســتويات 
ــا  ــكا وكوري ــة فبينــام تتــدرب أمري ــة الحالي ــرات الحديث الطائ
ــراز “إف  ــن ط ــس م ــل الخام ــرات الجي ــى طائ ــة ع الجنوبي
35”، ال متتلــك كوريــا الشــاملية ســوى طائــرات طــراز قديــم 

ــاً. ــن 25 عام ــر م تصــل أعامرهــا إىل أك

5- إفشــال اســراتيجيات كوريــا الجنوبيــة: مــن األســباب 
وراء التوجــه الكــوري الشــاميل لتبنــي سياســة تنفيــذ رضبــات 
نوويــة وقائيــة، تفعيــل كوريــا الجنوبيــة اســراتيجية “سلســلة 
القتــل”، والتــي طرحــت ألول مــرة عــام 2010، وذلــك ملواجهة 
ــد النــووي الكــوري الشــاميل، إذ أعلنــت ســيول، بعــد  التهدي
أن تــوىل الرئيــس الجديــد، يــون ســيوك يــول، منصبــه يف مايــو 
2022، أنهــا ســتعود إىل اســراتيجيتها العســكرية، والتــي 
ــاملية يف  ــا الش ــد جارته ــة ض ــات احرازي ــن رضب ــن ش تتضم

حالــة استشــعار وقــوع هجــوم عســكري وشــيك عليهــا.

استثمار صراعات القوى الكبرى
ــا  ــات كوري ــة بترصف ــرات املتعلق ــن التفس ــة م ــاك جمل هن
الشــاملية الراهنــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- انشــغال واشــنطن برصاعــات القــوى الكــرى: يرجــع 
التصعيــد النــووي لبيونــج يانــج إىل تصاعــد رصاعــات القــوى 
الكــربى، ســواء متثــل ذلــك يف الحــرب الروســية – األوكرانيــة، 
ــوان، خاصــة  ــة حــول تاي ــة – األمريكي ــرات الصيني أو يف التوت
أن الحــرب األوىل رتبــت انشــغاالً أمريكيــاً بتطــورات الحــرب، 
بــل ومثّلــت اســتنزافاً لهــا، عــى نحــو مــا يتضــح مــام كشــفته 
ــة، يف 27 نوفمــرب  ــال” األمريكي ــة “وول ســريت جورن صحيف
املــايض، بــأن مســؤولن أمريكيــن ونــواب يف الكونجــرس 
يخشــون مــن أن يــؤدي الــرصاع يف أوكرانيــا إىل تأخــر جهــود 

ــار دوالر.  تســليح تايــوان مبــا يقــدر بحــوايل 19 ملي

ويعنــي مــا ســبق أن واشــنطن باتــت منشــغلة بالجبهــة 
ــع  ــز م ــى الركي ــا ع ــى قدرته ــر ع ــد يؤث ــام ق ــة، م األوروبي
ــر  ــاك بعــداً آخــر للــرصاع الدائ ــا الشــاملية. كــام أن هن كوري
بــن روســيا والواليــات املتحــدة حــول أوكرانيــا، إذ إن موســكو 
ــواٍز  ــايل دويل م ــت تعمــالن عــى إيجــاد نظــام م وبكــن بات
لنظــره الغــريب، ويف حالــة متكنــا مــن ذلــك، فــإن ذلــك ســوف 
يقــوض مــن توظيــف الغــرب لســيطرته عــى النظــام املــايل 
العاملــي كأداة لفــرض العقوبــات. وال شــك أن حــدوث ذلــك 
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ــاملية،  ــا الش ــح كوري ــة يف صال ــب يف النهاي ــوف يص ــر س األم
والتــي ستســتفيد مــن مثــل هــذا النظــام. 

كــام أن الحــرب الروســية – األوكرانيــة فتحــت البــاب 
أمــام توثيــق العالقــات بــن بيونــج يانــج وموســكو، خاصــة يف 
ظــل اتهــام املســؤولن الغربيــن بيونــج يانــج بإمــداد موســكو 
بالذخــرة لدعــم مجهودهــا الحــريب يف أوكرانيــا. كــام أن 
التوتــرات بــن واشــنطن وبكــن حــول تايــوان، وســعي األوىل 
ــد  ــيا، ق ــوب رشق آس ــات ضــد الصــن يف جن لتأســيس تحالف
ــح  ــا وض ــو م ــن، وه ــنطن وبك ــن واش ــاون ب ــن التع ــد م ح
ــرض  ــرار يف ــدار ق ــدويل يف إص ــن ال ــس األم ــاق مجل يف إخف
ــا  ــبب تجاربه ــاملية بس ــا الش ــى كوري ــدة ع ــات جدي عقوب
الصاروخيــة فــوق اليابــان يف مايــو 2022، إذ اســتخدمت كل 
مــن الصــن وروســيا حــق الفيتــو، وبررتــا ذلــك عى أســاس أن 
إطــالق كوريــا الشــاملية للصواريــخ جــاء رداً عــى التدريبــات 
العســكرية بــن الواليــات املتحــدة وكوريــا الجنوبيــة، وانتهــى 
اجتــامع املجلــس دون إجــامع أو عقوبــات جديــدة ضــد 

ــا الشــاملية. كوري

ــم  ــدى األم ــات املتحــدة ل ــك ســفرة الوالي ــع ذل ــد دف وق
ــأن روســيا  ــح ب ــد” للترصي ــدا تومــاس غرينفيل املتحــدة، “لين
ــن أي  ــاملية م ــا الش ــاملة لكوري ــة ش ــران حامي ــن توف والص

ــدويل. ــن ال ــس األم ــة ملجل ــراءات إضافي إج

2- االســتفادة مــن اتفــاق أوكــوس: تعــد أحــد العوامــل التــي 
ــا  تدفــع بكــن إىل التخــي عــن مامرســة ضغــوط عــى كوري
ــنطن  ــام واش ــو قي ــووي، ه ــا الن ــم برنامجه ــاملية لتحجي الش
ــك  ــة، وذل ــلحة النووي ــار األس ــدم انتش ــدة ع ــاك معاه بانته
عــرب إمــداد أســراليا بغواصــات نوويــة، فقــد أكــدت الصــن، 
يف 18 نوفمــرب، عــى لســان وانــغ تشــيون، ممثــل الصــن 
الدائــم لــدى األمــم املتحــدة يف فيينــا خــالل اجتــامع ملجلــس 
محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، إن التعــاون بــن 
الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وأســراليا يف مجــال الغواصــات 
النوويــة هــو عمــل ســافر مــن أعــامل االنتشــار النــووي 
وتحــد خطــر لعــدم االنتشــار يواجــه املجتمــع الــدويل حاليــاً، 

ويجــب التعامــل معــه بشــكل مناســب. ويبــدو أنــه رداً عــى 
جهــود واشــنطن لدعــم أســراليا باألســلحة النوويــة، فإنــه لــن 
ــج  ــح جــامح الربنام ــدى بكــن لكب ــز ل ــاك أي حاف يكــون هن
النــووي لكوريــا الشــاملية، وهــو مــا تدركــه األخــرة جيــداً. 

ــن  ــظ أن الص ــة: يالح ــة األمريكي ــة األمني ــض املظل 3- تقوي
ــة  ــاء تحالفــات أمني ــة لبن تســعى لتقويــض الجهــود األمريكي
تســتهدف بكــن يف جنــوب رشق آســيا. ومتثــل كوريا الشــاملية 
إحــدى األدوات يف هــذا اإلطــار، إذ إن تطــور الربنامــج النــووي 
ــخ باليســتية  ــا صواري ــع امتالكه الكــوري الشــاميل، خاصــة م
عابــرة للقــارات ميكنهــا اســتهداف الواليــات املتحــدة يضعــف 
ــامد  ــة االعت ــكك يف موثوقي ــة، ويش ــة األمريكي ــة األمني املظل
ــان  ــة الياب ــيا، خاص ــوب رشق أس ــا يف جن ــن حلفائه ــا ب عليه

ــة.  ــا الجنوبي وكوري

ووضــح ذلــك يف رد الرئيــس الصينــي، يش جــن بينــج، 
عــى نظــره األمريــي، جــو بايــدن، والــذي أكــد فيــه أنــه ال 
ــة  ــى مامرس ــدرة ع ــا الق ــن لديه ــت الص ــا إذا كان ــرف م يع
ــارب  ــراء تج ــن إج ــا م ــاملية ملنعه ــا الش ــى كوري ــوط ع ضغ
نوويــة. كــام أشــارت وزارة الخارجيــة الصينيــة إىل “املخــاوف 
املعقولــة” لكوريــا الشــاملية ودعــت إىل “حــل متــوازن” وفقــاً 
ملــا تســميه “نهــج املســارين” لتعزيــز نــزع الســالح النــووي 
ــا  ــو م ــة، وه ــرة الكوري ــبه الجزي ــالم يف ش ــة س ــاء آلي وإنش
يكشــف أن بكــن تتفهــم موقــف بيونــج يانــج، وتطلــب مــن 

ــا. ــر نهجه واشــنطن تغي

ويف الختــام، بــات مــن الواضــح أن كوريــا الشــاملية ســوف 
تســتمر يف تعزيــز قدراتهــا النوويــة، ســواء عــرب إجــراء تجــارب 
ــخ باليســتية  ــر صواري ــدة، أو االســتمرار يف تطوي ــة جدي نووي
عابــرة للقــارات قــادرة عــى الوصــول إىل األرايض األمريكيــة، 
ــد  ــكرية ض ــالف عس ــيس أح ــنطن لتأس ــعي واش ــراً لس ونظ
ــنطن  ــع واش ــا م ــن تتعاون ــن ل ــإن الدولت ــن، ف ــيا والص روس
ــا الشــاملية، وهــو مــا يحــّول جنــوب  لكبــح تهديــدات كوري

رشق آســيا إىل أحــد ســاحات رصاعــات القــوى الكــربى. 
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