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علــى  تقــوم  ولمــاذا  والصاروخيــة؟، 
التوالــي بأفعــال "اســتفزازية" ضــد جارتهــا 
الجنوبيــة واليابــان والواليــات المتحــدة؟.

بقاء النظام وحكم عائلة »كيم«
مســعى  تفســر  التــي  النظريــات  إحــدى 
الدولــة المتــاك الســاح النــووي أو حتــى 
التخلــي عنــه هــي "العوامــل الداخليــة"، 
أو  النظــام  ببقــاء  ذلــك  ارتبــط  ســواًء 
ــبكات  ــق ش ــاً، أو خل ــه داخلي ــرعية حكم ش
ــادة السياســيين ومؤسســة  ــن الق ــح بي مصال
ــة  ــة المؤسســات البيروقراطي ــش وكاف الجي
ــة  ــج النووي ــر البرام ــن تطوي ــؤولة ع المس
والصاروخيــة والفضائيــة والعلمــاء أيضــاً.

ــى خطــى جــده  ــم" عل ــا يســير "كي وهن
ووالــده؛ إذ يعتبــر رئيــس كوريــا الشــمالية 
ــة  ــدرات النووي ــر الق أن االســتفزاز وتطوي
وإثبــات القــوة أمــام الجيــران هــي شــروط 
وجوديــة لبقــاء واســتمرار نظامــه علــى 
قيــد الحيــاة وضمــان الحكــم داخــل العائلــة 
التــي حكمــت بيونــج يونــج منــذ خمســينيات 
القــرن الماضــي، وهــذه غايــة ال يمكــن 
التعويــض عنهــا بأيــة حوافــز اقتصاديــة 
ــي االقتصــاد العالمــي. ولعــل  أو اندمــاج ف
الصــراع مــع الواليــات المتحــدة هــو أكثــر 

األمــور التــي تكســبه مثــل هــذه الشــرعية. 

الأمن.. واقعية »اجلنون الر�شيد«
يعتقــد البعــض أن "الجنــون" هــو ســمة 
ويصفــه  الشــمالي،  الكــوري  الزعيــم 
آخــرون بـــ "المتهــور المســتفز"، ولكــن 
تشــير  ربمــا  الكــوري  الســلوك  متابعــة 
ــه صاحــب "مغامــرات محســوبة"،  ــى أن إل
أو مــا يمكــن وصفــه بـــ "الجنــون الواقعــي 
ــة  ــى غــرار وصــف المدرس ــيد"، عل الرش
الواقعيــة فــي العاقــات الدوليــة ســلوك 

ــيدة". ــة الرش ــدول بـــ "العقاني ال

ومــع أن ســلوك "كيــم جونــج أون" 
يبــدو "جنونيــاً" نســبياً، إال أنــه "واقعــي 
أن  للحــد األقصــى"، فهــو يــدرك جيــداً 
بقــاء النظــام وبقــاء الدولــة ذاتهــا ال يمكــن 
ــن  ــى م ــد األدن ــر "الح ــا إال بتواف أن يتحقق
الــردع الموثــوق بــه"، وأنــه يجــب تطويــر 
القــدرات النوويــة والصاروخيــة والتقليديــة 
تهديــدات  مــن  النفــس  لحمايــة  أيضــاً 

الخــارج.

الســابقة منــذ  الخبــرات  أثبتــت  وقــد 
انهيــار االتفــاق النــووي األمريكــي مــع 
ثــم   2002 عــام  فــي  الشــمالية  كوريــا 
منــع  معاهــدة  مــن  األخيــرة  انســحاب 

ومنــذ وصــول "أون" )33 عامــاً( للســلطة 
فــي ديســمبر 2012، تــم إجــراء أكثــر مــن 
ــة، وأربعــة تجــارب  ــة صاروخي 20 تجرب
فــي  السادســة  التجربــة  آخرهــا  نوويــة 

ســبتمبر 2017.

ُيبــدي قــادة بيونــج يونــج نوايــا  وال 
للتراجــع عــن ذلــك الســلوك الخارجــي؛ 
الرئيــس  إدارة  خيــارات  تبــدو  بينمــا 
األمريكــي "ترامــب" محــدودة ومرتبكــة 
ــى  ــوري حت ــف الك ــع المل ــل م ــي التعام ف
ــرب والعقوبــات  ــن الح ــكٍل م ح ب ــوَّ ــه ل إن
ــي  ــيوية ف ــه اآلس ــال زيارت ــاوض خ والتف
كوريــا  تريــد  فمــاذا   ...2017 نوفمبــر 
الشــمالية مــن وراء هــذا التصعيــد المتكــرر 
ولمــاذا  الكوريــة؟  الجزيــرة  شــبه  فــي 
النوويــة  قدراتهــا  تطويــر  علــى  تصــر 

ال تتوقف كوريا الشمالية عن تطوير 
براجمها النووية والصاروخية، 

واستفزاز جارتها اجلنوبية عسكريًا 
بشكل شبه دائم، حتى إن رئيسها 

“كيم جوجن أون” قد هدد مؤخرًا 
بحرق مكتب الرئاسة يف سيول، 

واستهداف القواعد األمريكية يف 
آسيا وضرب أراضي جوام األمريكية.

إبراهيم غايل
نائب مدير املركز للشؤون األكادميية،

املستقبل لألبحاث والدراسات
املتقدمة - أبوظبي
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ماذا تريد كوريا الشمالية؟

االنتشــار النــووي عــام 2003، وفشــل 
المحادثــات السداســية علــى مــدى ســنوات، 
أنــه ال يمكــن تحقيــق األمــن ســوى بالســعي 
ــدا  للقــوة وامتــاك عناصرهــا؛ وهــو مــا ب
ــة  ــة نووي ــراء أول تجرب ــع إج واضحــاً م
كوريــة عــام 2006، إذ تعلمــت كوريــا 
الــدروس الســابقة جيــداً؛ فقــد وضعتهــا 
ــوش ضمــن محــور  ــو ب إدارة جــورج دبلي
بيونــج  2002، ورأت  عــام  فــي  الشــر 
يونــج أن نظــام القذافــي تخلــى عــن أســلحته 
النوويــة وانتهــى بــه األمــر بإســقاط نظامــه 
وقتلــه، وســقط نظــام صــدام حســين تحــت 
ذريعــة أســلحة الدمــار الشــامل وانتهــى 
األمــر بإعدامــه، واآلن تــرى بيونــج يونــج 
احتمــاالت تراجــع الرئيــس "ترامــب" عــن 
االتفــاق النــووي اإليرانــي الموقــع فــي 
عــام 2015، وتعتقــد أن واشــنطن ال يمكن 
ــي  ــف ف ــن منطــق الضع ــا م ــل معه التعام
ــتان  ــي أفغانس ــكرية ف ــا العس ظــل تدخاته

والعــراق.

ومــن هنــا فــإن أحــد تفســيرات أهــداف 
لنظريــة  بــا شــك  تعــود  يونــج  بيونــج 
"األمــن" التــي تســيطر علــى ذهنيــة قادتهــا 
ــذا يســعون لتحقيــق الحــد  وتصرفاتهــم، ول
األدنــى مــن الــردع، حيــث أضحــت كوريــا 
ــذ  ــووي" من ــع ن ــر واق ــة "أم ــمالية دول الش
إجــراء تجربتهــا النوويــة الثالثــة فــي عــام 
2013، ويقــدر أن لديهــا مــا بيــن 15 
إلــى 60 قنبلــة نوويــة، وهــذا الحــد األدنــى 
تطــور  ولهــذا  ــاالً،  فعَّ يكــون  أن  يجــب 
ترســانتها الصاروخيــة قــدر الممكــن بحيث 
ــة بشــكل  تســتطيع ضــرب أهــداف أمريكي
ــا  ــوار قدرته ــدول الج ــر، وتوضــح ل مباش
علــى "الــردع البســيط"، مــع اإلدراك أنهــا 
ــكرية  ــة عس ــي أي معرك ــر ف ــوف تخس س
شــاملة، ولكنهــا ترفــع تكلفــة االعتــداء لمــا 

ــه. ــن تحمل ــن لآلخري ال يمك

امل�شاومة، اأو كوريا مقابل كوريا
ــداف  ــر أه ــد تفس ــي ق ــات الت ــد االقتراب أح
انتهــاج كوريــا الشــمالية سياســة االســتفزاز 
والتصعيــد هــو "تحليــل ســلوك القــادة"، 
ــات  ــق إثب ــون مــن منطل ــا يتصرف ــاً م فغالب
الجــدارة أمــام الخصــوم، بحيــث يفضلــون 
تــؤدي  قــد  وهنــا  "الصــدام".  تكتيــكات 
االســتفزازات العســكرية وغير العســكرية، 
إلــى تحســين شــروط التفــاوض وفــق رؤيــة 

ــادة. هــؤالء الق

ــم  ــى "كي ــك عل ــق ذل ــم تطبي ــا ت وإذا م
ــع  ــى رف ــدف إل ــد يه ــه ق ــج أون"، فإن جون
ســقف المطالــب أمــام واشــنطن، وهــذا مــا 
يتضــح فــي طلــب عــدم إجــراء منــاورات 
ــو،  ــيول وطوكي ــع س ــتركة م ــة مش أمريكي
جنــدي  ألــف   28 نحــو  لوجــود  نظــراً 
أمريكــي قــرب حــدود كوريــا الشــمالية، 
الحقــاً  التفــاوض  يفضــل  قــد  أنــه  كمــا 
مــن منظــور القــوة، بحيــث يحقــق أهدافــه 
ــا  ــة فــي االعتــراف بكوري المختلفــة، متمثل
الشــمالية "دولــة نوويــة" والحد مــن الوجود 
األمريكــي بالمنطقــة، وربمــا العمــل علــى 

ــن". ــد الكوريتي ــرة "توحي ــاء فك إحي

ــن  ــن بي ــون م ــد يك ــب آخــر ق ــن جان م
أهــداف سياســات االســتفزاز "الشــمالية" 
أن تعيــش الجــارة "الجنوبيــة" المنتعشــة 
اقتصاديــاً فــي حالــة مــن القلــق الدائــم، 
فمقارنــة شــعب كوريــا الشــمالية بيــن وضع 
الدولتيــن ال يصــب أبــداً فــي صالــح بيونــج 
يونــج، وهنــا قــد تعمــل نظريــة "نظــام 
واحــدة"  "كوريــا  فإمــا  نظــام"،  مقابــل 
علــى  القضــاء  وإمــا  شــمالية،  بزعامــة 
الجنــوب ونظامــه إذا مــا اُتِخــذت قــرارات 

ــمال. ــي الش ــم ف ــام القائ ــاء النظ بإنه

"نظرية كل �شيء"
ــا ســمة التفاعــات  ــاك هم ــرة واالرتب الحي
والنقاشــات داخــل اإلدارة األمريكيــة حــول 
ــج،  ــج يون ــع بيون ــل م ــبل التعام أفضــل س
فليــس معروفــاً علــى وجــه الدقــة مــاذا 
ــى  ــاً، حت ــاً وواقعي ــم أون" نظري ــد "كي يري
ــه  ــمالية التوج ــا الش ــع كوري ــر م ــغ األم بل

ــيء". ــة كل ش ــة "نظري ــو مقول نح

ــق كل  ــدف "تحقي ــول إن ه ــن الق ويمك
شــيء" )بقــاء الدولــة والنظــام، واالعتراف 
بالدولــة النوويــة الجديدة، ورفــع العقوبات، 
وتوحيــد الكوريتيــن تحــت زعامــة شــمالية، 
وتراجــع التهديــد األمريكــي( قــد يكــون 

جــداً،  المــدى  طويــل  اســتراتيجاً  هدفــاً 
فكوريــا الشــمالية امتلكــت الســاح النــووي 

ــاً. علــى مــدى ثاثيــن ســنة تقريب

انتهــاء  إلــى  واآلن يشــير "ترامــب" 
وهــو  األمريكيــة؛  الصبــر  اســتراتيجية 
تواجهــه  يونــج  بيونــج  تكــون  قــد  مــا 
المــدى،  طويــل  الصبــر  باســتراتيجية 
"كيــم  يــدرك  والمخططــة جيــداً؛ حيــث 
جونــج أون" أن بــاده لــم تتعــرض لهجــوم 
ــع  ــذ الخــروج مــن معاهــدة من أمريكــي من
"بيــل  الرئيــس  أيــام  النــووي  االنتشــار 
كلينتــون"، ولــم تســتطع الفتــرات الرئاســية 
بــوش وأوبامــا أن  الرئيســين  لــكل مــن 
ــج عــن مخططاتهــا، وأن  ــج يون ــي بيون ُتثِن
"ترامــب" راحــل عــن الســلطة بعــد ثــاث 
ســنوات، بينمــا عائلــة "كيــم" رابضــة فــي 

ــر. ــل آلخ ــن جي ــم م الحك

ــوري  ــط الك ــون التخطي ــد يك ــذا فق وله
الشــمالي فــي المســتقبل هــو االعتمــاد علــى 
األمريكيــة،  الهيمنــة  تراجــع  احتمــاالت 
فــي  جديــدة  مواجهــة  محــاور  وتشــكل 
آســيا، بحيــث تضمــن لهــا مواقــع نفــوذ 
وقــوة بالتعــاون مــع خصــوم واشــنطن فــي 
ــياً،  ــيئاً فش ــرب ش ــد تقت ــا ق ــة، وهن المنطق
وبمــرور الزمــن، إلــى إمكانيــة االتحــاد 
مــع كوريــا الجنوبيــة فيدراليــاً حتــى التوحد 

ــدة. ــة واح ــة نووي ــي دول ــاً ف مع

األبــرز  الســؤال  يكــون  قــد  أخيــراً، 
بالنســبة للقضيــة الكوريــة هــو: مــاذا تريد 
الصيــن؟، فمــن المعــروف أنــه لــوال الدعــم 
الصينــي لنظــام بيونــج يونــج اقتصاديــاً 
وعســكرياً ودبلوماســياً، لمــا تمكــن مــن 

ــت. ــذا الوق ــود كل ه الصم

باكســتان  لبرنامــج  أسســت  الصيــن 
النــووي لتحقيــق تــوازن القــوى فــي جنوب 
شــرق آســيا، وهــي تســاند كوريا الشــمالية، 
ــاً  ــر تجنب ــدة التوت ــف ح ــت لتخفي وإن تدخل
تريــد  إنهــا  آســيوية..  حــرب  الشــتعال 
فــي  األمريكيــة  االســتراتيجية  مواجهــة 
ــة  آســيا، وإعــادة تشــكيل المحــاور اإلقليمي
ــك  ــن ذل ــب م ــي القل ــا، وف ــق مصالحه وف
ــان  ــن الياب ــكٍل م ــاغب ل ــار المش ــم الج دع
ضمنيــاً  ويؤيدهــا  الجنوبيــة،  وكوريــا 
ــس  ــر مباشــر، الرئي ــك، بشــكل غي ــي ذل ف

ــيا. ــي روس ــن" ف "بوتي

يف  تســـاعد  قـــد  اقرتابـــات  عـــدة  ثمـــة 
تفســـر األهـــداف التـــي حتـــاول "بيـــوجن 
يف  جميعهـــا  يـــدور  حتقيقهـــا،  يـــوجن" 
إطـــار النظريـــة الواقعيـــة، بـــدءًا مـــن حفـــظ 
ــن  ــق األمـ ــرورًا بتحقيـ ــة، مـ ــام والدولـ النظـ
مـــن خـــال سياســـة "اجلنـــون الرشـــيد"، 
الصـــر  اســـرتاتيجية  انتهـــاج  إىل  وصـــواًل 
طويـــل املـــدى حتـــت شـــعار "نريـــد كل 

شـــيء".


