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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 الشمالية وكوراي أمريكا بني املتصاعد التوتر

 اجلنوبية، كوراي يف ضخمة عسكرية تدريبات أمريكا وجتري الشمالية، وكوراي أمريكا بني تصاعدا   التوتر يزداد :السؤال
 نووية، حرب من الشمالية كوراي حتذر فيما رات،طائ حاملة بينها كبرية حربية سفن جمموعة أمريكا أرسلت التوتر هذا وقع وعلى
 قائلة املنطقة، يف استفزازية تصرفات أية ارتكاب من املتحدة الوالايت الشمالية كوراي )حذرت 15/4/2017 سي يب يب ذكرت

 الصني موقف هو ما مث بينهما؟ نووية حرب تندلع أن ميكن وهل التوتر؟ هذا حقيقة فما (."نووية هبجمات للرد "مستعدة إهنا
 عليها؟ حمسوبة الشمالية كوراي وأن خاصة حدودها على والتوتر

 يف منصبه مهام ترامب الرئيس تسلم بعد وأمريكا الشمالية كوراي بني كبري بشكل ابلتصاعد التوتر أخذ نعم، :اجلواب
 أن الفتا   كان وقد الشمالية، لكوراي أمريكا لتهديد مناسبات الشمالية لكوراي الصاروخية التجارب مسألة وأصبحت أمريكا،
 القضاء أولوايهتا سأر  وعلى جاءت اإلدارة تلك وكأن أمريكا، يف ترامب دارةإ تويل بعد حدة   أكثر منحى أخذ قد التوتر تصاعد

 :ذلك على املؤشرات ومن آسيا، يف وحلفائها ملصاحلها الشمايل الكوري "التهديد"ـب تسميه ما على

 وال االشرتاكي نظامها هلا معادية، عسكرية قوة مسألة ليست هي األمريكية االسرتاتيجية يف اليةالشم كوراي مسألة إن -1
 إال األمريكية األولوية رأس على يضعها ال كذلك وقوهتا الصغري الشمالية كوراي فحجم فحسب، األمريكي العاملي للنظام ختضع

 القوة لتحجيم اخليارات كافة وتدرس الصني، منو لتصاعد كبرية رةخبطو  تنظر فأمريكا الصني، امسه كل    من جزء أهنا ابب من
 عهد وعلى أمريكا أن ذلك يؤكد والذي. الشمالية كوراي ومنها الصني حدود على األجواء توتري اخليارات هذه ومن الصينية،

 والفلبني وفيتنام الياابنو  اهلند مع ملحوظ بشكل تزيد عالقاهتا فكانت الصني، حول التحالفات بناء يف نشطت قد أوابما
 الصينية السياسة اندفاع من حيد الصني، حول طوقا   تكون أن التحالفات هذه من تريد وكانت اجلنوبية، كوراي ىلإ ابالضافة
 من واحدا   الشمالية كوراي مع لألجواء أمريكا توتري فكان العامل، مع الكبرية جتارهتا طرق وتعزيز اجلنويب، الصني حبر الستثمار
 والياابن جهة من الصني بني اجلزر ومسائل واهلند، الصني بني احلدود نزاع مثل الصني، حول أمريكا تثريها اليت األخرى التوترات
 يف لتكون الياابنية العسكرية عن القيود من الكثري أمريكا رفعت فقد الصني وألجل. أخرى جهة من وماليزاي وفيتنام والفلبني
 ضد اسرتاتيجيتها من جزء ألهنا فذلك أولوايهتا، رأس على هذه "التهديد" مسألة أمريكا تضع عندما واليوم. الصني مواجهة
 بدأت فقد ...سخونة أكثر منحى   اآلن أخذت وإن حىت جديدة ليست الشمالية كوراي على األمريكية الضغوط إن ...الصني

 برانمج بوقف 1994 سنة أمثرت قد الشمالية كوراي عم أمريكا فمحاداثت الضاغطة، املباحثات أبسلوب االسرتاتيجية هذه
 كوراي بتعليق أمثرت 2012 وسنة يوجنبون، مفاعل غالقإب السداسية طارإ يف احملاداثت أمثرت 2008 وسنة النووي، اينغ بيونغ

 بسبب النووي برانجمها لتنشيط تعود الشمالية كوراي كانت املرات كل ويف املفتشني، بدخول ومساحها النووي لربانجمها الشمالية
 ليها،إ املقدمة املساعدات يف هانتهاإ أو ابلوقود، التزويد أو كبدائل اخلفيف املاء مفاعالت بتقدمي ابلتزاماهتا أمريكا وفاء عدم
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 وجبهمب تقوم 2012 سنة جديدا   سلواب  أ أمريكا تبنت مث ...التوتر مربع ىلإ العودة ىلإ اينغ ببيونغ تدفع اليت هي أمريكا فكانت
 حتجيم أجل من ولكن، الصغرية الشمالية كوراي ضد ليس بذلك تقوم وهي األقصى، الشرق ىلإ البحرية قوهتا من %60 بنقل
 .التحجيم هلذا استكماال   إال اليوم احلاصل التوتر وما الصينية، القوة

 تيلرسون )وقال انتهت قد الشمالية كوراي حيال ياألمريك االسرتاتيجي الصرب سياسة أبن تيلرسون اخلارجية وزير أعلن -2
 الصرب سياسة إن. جدا واضحا أكن "دعوين سول يف سيه-بيونج يون اجلنويب الكوري نظريه مع صحفي مؤمتر خالل

 ("...الطاولة على مطروحة االحتماالت مجيع. والدبلوماسية األمنية اإلجراءات من جديدة جمموعة نبحث. انتهت االسرتاتيجي
 على تركيا قدرة إثبات بعد سوراي خبصوص االطمئنان بعض سادها قد أمريكا أن أيضا   ذلك ويعزز ،(17/3/2017 ،رويرتز)
 االنتقال من ميك نها - أمريكا تراها كما - السورية للثورة اخلطر حدة اخنفاض أن أي حلب، مدينة تسليم على الثوار جبارإ

 أن بعد ترامب، الرئيس طاولة على 1 رقم القضية هي الشمالية كوراي مسألة أصبحت مث ومن الشمالية، كوراي على والرتكيز
 الصني، حمليط خططها عدادإ من بعد فرغت قد أمريكا تكن ومل أوابما، دارةإ لدى األولوية يف تزاحم السورية املسألة كانت

 عالنإ وكان واشنطن، يف املتعالية النغمة هو الشمالية كوراي مع التوتري صار لذلك. حتالفاهتا وجتهز خياراهتا، تدرس فكانت
 ذلك على وترتب الشمالية، كوراي مع العسكري للحل واشنطن جنوح الحتمال مؤشرا   االسرتاتيجي الصرب سياسة هناية أمريكا

 :ذلك ومن االستفزاز، عالية وتصرحيات خبطوات العسكرية الشمالية كوراي جتارب على ردها أمريكا أعلنت أن

 ريكس األمريكي، اخلارجية وزير )هدد النووية ابألسلحة الشمالية لكوراي تيلرسون األمريكي ارجيةاخل وزير هتديد -أ
 صاروخية جتربة آخر على رد أعنف يف والياابن، اجلنوبية كوراي عن للدفاع النووي" "الردع ابستخدام الشمالية كوراي تيلرسون،

 الدفاع على "عازمة" املتحدة الوالايت أن فيه أكد والياابين، اجلنويب الكوري نظرييه مع مشرتكا بياان تيلرسون وأصدر. اينغ لبيونغ
 .(17/2/2017 ،الروسية سبوتنيك كالةو ) (..."النووي "الردع ابستخدام حىت وسيؤل طوكيو عن

 يف تيلرسون، يكسر  كي،ير األم اخلارجية وزير أعلن )وقد النووية ابألسلحة والياابن اجلنوبية كوراي بتزويد أمريكا هتديد -ب
 الوزير حيد د ومل. والياابن اجلنوبية كوراي يف نووية أسلحة ظهور إىل يؤدي أن ميكن ما، ال  ح يستبعد ال أنه اليوم، من سابق وقت

 اجلنوبية كوراي ملك من ستكون األسلحة هذه أن أم املناطق، تلك يف كيةير أم نووية أسلحة نشر عن يدور احلديث كان إن
 .(18/3/2017 ،الروسية سبوتنيك وكالة( )...والياابن

 هبا تضرهبا أن ميكن اليت األمريكية األسلحة بتعدد الشمالية كوراي ترامب ذكَّر فيها ما االستفزاز من فيها بلغة -ج
 يوصل أن ساعة استغرقت مكاملة يف منه وطلب بينغ جني شي الصيين ابلرئيس أمس اتصل أنه أيضا األمريكي الرئيس )وأوضح

. "نووية وغواصات بل فقط طائرات حامالت لديها ليس املتحدة الوالايت أن أون جونغ كيم الشمالية كوراي زعيم مسامع ىلإ
 النووية، األسلحة إليصال وسائط اآلن حىت لديهم ليس. نووية أسلحة متتلك أن الشمالية لكوراي السماح ميكن "ال :بشدة وقال

 .األمريكية( "journal street wall" صحيفة عن نقال   13/4/2017 ،ومالي روسيا (..."لديهم ستتوفر لكنها

 صاروخية جتربة إجراء اينغ بيونغ إعالن بعد الشمالية وكوراي املتحدة الوالايت بني مؤخرا التوتر تصاعد وبسبب -د
 وحاملة مدمرات من كبرية أمريكية قوة إبرسال املتحدة الوالايت قامت سادسة نووية لتجربة حتضريها من واملخاوف جديدة

http://www.france24.com/ar/20170418-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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 كارل مريكيةاأل الطائرات حاملة أن اهلادي احمليط يف األمريكية القيادة ابسم متحدث )أكد الشمالية، كوراي من ابلقرب طائرات
 أن بعد الكورية اجلزيرة شبه صوب اجتهت للصواريخ، قاذف وطراد للصواريخ قاذفتني ملدمرتني ابإلضافة اجلوي وأسطوهلا فنسون

 التهديد أبن املتحدث وأضاف. احتياطي" "كإجراء التصرف حتت وضعت وأبهنا أسرتاليا، يف تتوقف أن املفروض من كان
 الرئيس انئب أكد وقد (9/4/2017 ،24فرانس) (...الصاروخي برانجمها بسبب الشمالية ايكور  مصدره املنطقة يف األول

 حبر يف "ستكون الطائرات حاملة )إن :سيدين يف للصحافيني قال فقد األمر، هذا 22/4/2017 السبت بنس مايك كيير ماأل
 أال الشمايل الكوري النظام ى"عل واتبع واريخ،للص قاذف وطراد مدمرتني مع احلايل" الشهر هناية قبل أايم، غضون يف الياابن
 مصاحلنا على ابحلفاظ هلا يسمح ما العامل من املنطقة هذه يف والوجود واملوظفني املوارد من لديها املتحدة فالوالايت ،خيطئ
 مؤكدا الشمالية، كوراي تشنه قد هجوم أي على وفعال" ساحق بـ"رد عندها بنس وتوعد. "حلفائنا وأمن املصاحل هذه أمن وعلى

 ،ب(.ف.)أ الفرنسية األنباء وكالة) (."اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف واألمن السالم على األخطر "التهديد يشكل البلد هذا أن
22/4/2017). 

 ايتوالوال اجلنوبية كوراي من قوات )بدأت اجلنوبية، كوراي يف األمريكي اجليش جيريها اليت الكبرية العسكرية التدريبات -ه
 كوراي هتديدات مواجهة يف الدفاعي استعدادمها الختبار سنواي جترى واليت األربعاء يوم النطاق واسعة عسكرية تدريبات املتحدة

 12 يف الشمالية كوراي أجرهتا ابليسيت صاروخ إلطالق جتربة أحدث عقب التوتر تصاعد ظل يف التدريبات أتيت ...،الشمالية
 كوراي يف كبرية عسكرية قواعد ميتلك األمريكي اجليش أن ىلإ شارةإلا وجتدر .(1/3/2017 ،زرويرت ) (.../فربايرشباط من

 تضم اهلادي احمليط وجزر الصني حوض بلدان يف عسكرية منظومة من جزء هم أمريكي، جندي 28500 فيها يرابط اجلنوبية
 .البحار جتوب اليت البحرية القوة عن انهيك جندي، مليون ربع من أكثر

 احلرب تريد ال أمريكا أن على تدل مؤشرات هناك أن غري ...األبواب على احلرب كأن يهدد مباتر  فإن وهكذا -3
 :ومنها اآلن،

 الشمالية كوراي فردت الشمالية، لكوراي جديدة جتربة أي على القوي للرد جاهزيتها وأظهرت وتوعدت أمريكا هددت - أ
 البالستية الصواريخ طالقإل الشمالية كوراي قدرات أظهر اينغ غبيون يونتلفز  بثها ومشاهد 15/4/2017 كبري عسكري بعرض

 حقائق أضحت وعندها األمريكية، لألراضي تصل أن ميكنها أي للقارات، عابرة صوارخيها بعض كون واحتمال الغواصات من
 احلرب تطال أن أو معترب، أذى اهب يلحق أن دون حلرب ختطط أن تريد فأمريكا ألمريكا، مأزقا   الشمالية كوراي يف هذه القوة

 بيونغ تقف ومل ملصداقيتها، كبري مأزق يف األمريكية التهديدات أصبحت فقد قوهتا حقيقة الشمالية كوراي كشفت وملا أراضيها،
 القها،طإو  البالستية الصواريخ محل على غواصاهتا قدرة وحتديدا   التلفزيوين، والبث العسكري العرض يف أبرزته ما حد عند اينغ
 حتديها من زادت أهنا إال فشلت وإن وهي للقارات، عابر لصاروخ وكأهنا ،16/4/2017 يف صاروخية بتجربة ذلك أحلقت بل

 جاهزة ليست أمريكا أن أي تنفيذها، على اآلن قادرة غري أمريكا وأن حملها، يف تكن مل األمريكية التهديدات أن فتبنيَّ  ألمريكا،
 ...للحرب بعد

 عليه االتفاق أن مع لذلك اإلعداد جيري وإمنا اجلنوبية كوراي يف "اثد" الصاروخي الدرع نظام نشر يتم مل اآلن حىت - ب
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 يتم أنه تورنتون، سوزان اهلادئ، واحمليط سياآ شرق لشؤون األمريكية اخلارجية وزير مساعدة )أكدت سنة حنو عليه مضى قد
 األمريكية الصاروخية األنظمة أن ابلذكر واجلدير. املوضوعة اخلطة حبسب اجلنوبية كوراي يف "اثد" الصاروخي الدرع نظام نشر
 اجلنوبية، وكوراي املتحدة الوالايت لكن اجلاري، العام من متوز/يوليو أو حزيران/يونيو يف اجلنوبية كوراي يف نشرها املقرر من كان
 لوسيؤ  واشنطن بني االتفاق أن يذكر،و  .الشمالية كورايل الصاروخية التجارب خلفية على ابلعملية اإلسراع قررات يبدو، ما على
 صواريخ لنشر اخلطط وتثري ...2016 عام متوز/يوليو يف إليه التوصل مت اجلنوبية كوراي يف الصاروخية "اثد" أنظمة نشر على
 وكالة( )...املنطقة أمن ززيع أن ذلك شأن من أنه الياابن اعتربت فيما والصني، روسيا لدى قلقا الكورية اجلزيرة شبه يف "اثد"

 .(17/4/2017 ،الروسية سبوتنيك

 جنازإل الصيين الرئيس مع عليها املتفق يوم املئة اكتمال قبل الشمالية كوراي ضد حرب يف أمريكا تنخرط أن يستبعد -ج
 الصني، مع التجارة خبصوص الليونة بعض ظهارإ تريد فأمريكا. البلدين بني التجارية العالقات جممل يراجع كبري جتاري اتفاق
 غراءإ حتاول أي الصينية، البضائع على %45 بقيمة ضرائب بفرض االنتخابية محلته أثناء ترامب الرئيس به وعد ما عكس على

 وحلفائها، أمريكا مواجهة يف وحيدة وتركها عنها، للتخلي هلا مربرا   يكون اينغ، بيونغ على كبري ضغط ملمارسة ودفعها الصني
 :غرضني أمريكا به ققحتُ  فهذا

 فإن أيضا   الصني مكانة من احلط طارإ ويف حلفائها، عن ختليها ظهارإب الصني مكانة من حيط فإنه ذلك جنح لو :األول
 بني عشاء اسرتاحه أثناء توقيتها أمريكا جعلت قد 7/4/2017 لسوراي الصاروخية الضربة جازةإب ترامب الرئيس تعليمات

 )ونقل 8/4/2017 نت العربية ذكرت فقد. للصني إهانة البعض اعتربه ما فلوريدا، يف بينغ جني شي الصيين والرئيس ترامب
 تعليقا قوله نيوز فوكس موقع عن نقال السابق، كيير األم اجليش أركان هيئة رئيس انئب كني، جاك املتقاعد اجلنرال عن املوقع
 الشمالية، كوراي ضد احلرب شن عزمه خبصوص أي ("الصينيني إىل رسالة يرسل إنه. ..ولهيق ما يفعل "إنه :مباتر  تصرف على
 ...التجاري االتفاق يف ممكنا   معها التساهل كان فعلت فإن عنها، والتخلي الشمالية كوراي على الضغط الصني على وأن

 البلدين توافق حول األمريكية التصرحيات إبكثار الشمالية كوراي ضد الصينية الورقة إظهار حماولة من أمريكا تريد :الثاين
 الورقة أمريكا فتجعل الروسي، األمريكي الوفاق جنازإل تسريعا   ذلك يكون أن الشمالية، كوراي يف اخلطري الوضع خبصوص
 الرئيس انئب بنس مايك قال فقد ...للنظر الفتا   كان التصرحيات هذه من واإلكثار !والصني روسيا بني للسباق ملعبا   الكورية

... اآلن" حىت الصني اختذهتا اليت ابخلطوات )"حتمسنا :ترنبول مالكوم سرتايلألا الوزراء رئيس مع صحفي مؤمتر يف األمريكي
 مشالية كورية إعالم وسائل حذرت بعدما الشمايل الكوري التهديد مجاح لكبح الصينية ابملساعي املاضي األسبوع ترامب وأشاد

 .(22/4/2017 ،رويرتز سيدين - احلياة جريدة) (...مهولة وقائية ضربة من املتحدة الوالايت

 بوضع يتمثل املوقع وهذا اينغ، بيونغ عضض يف يفت أن ميكن قوة موقع من الشمالية كوراي تواجه أن أمريكا تريد -د
 من كثريا   يربك أن ذلك شأن من إذ سوراي، يف كما حربة سكرأ وضعها ورمبا اينغ، بيونغ ضد أمريكا جبانب عسكراي   روسيا

 العقوابت حوهلا متحورت اليت هذه اجلديدة القدمية كيسنجر وخطة. ألمريكا ند   روسيا أن تظن اليت الشمالية كوراي حساابت
 م،األه املسألة وكانت جنازها،إ يف أمريكا أتخرت قد ترامب دارةإ من لروسيا غراءاتإلوا أوابما، دارةإ من روسيا على األمريكية
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 ما وهو ،11/4/2017 موسكو يف تيلرسون األمريكية اخلارجية وزير أعمال جدول يف الشمالية، كوراي ضد التحالف أي
 املتحدة، الوالايت إىل ابلنسبة )"أما الروسية كومريسانت صحيفة عن نقال   16/4/2017 اليوم لروسيا مصادر الحقا   أكدته
 املسألة هذه كانت الصحيفة، مصادر وحبسب. هلا جناحا   الكورية املشكلة مناقشة اعتبار ميكنها موسكو، حماداثت نتائج فوفق
 أن ميكن أمريكا فإن الروسي-األمريكي االتفاق قبل الكورية احلرب اندلعت ما وإذا "(.موسكو إىل تيلرسون زايرة أولوايت من

 وقوع خشية الشمالية كوراي وجه يف لتتدخل هديدالت بتصعيد تتأثر الصني جتعل أن تريد أمريكا أن كما. كبرية خسائر تتكبد
 ...النووية احلرب

 أن ابنتظار وهي مناسبة، أخرى حلول لديها وليس، اآلن الشمالية كوراي يف للحرب جاهزة ليست فأمريكا ذلك لكل -4
 وكأهنا الصني، بدون أي ا،مبفرده املشكلة حلل مستعدة أمريكا أبن تصرحياهتا فتتزايد ذلك، تسريع وحتاول ابلضغط، الصني تقوم
 ابنتظار كذلك وأمريكا. النووية أسلحتها لنزع اينغ بيونغ على الضغط يف واالخنراط ألمريكا االنصياع بوجوب الصني هتدد

 املتحدة الوالايت أخذت فقد للحرب املكتملة غري الشروط هذه وأمام. الكورية املعضلة حل يف لتوريطها روسيا مع اتفاقها
 تطال شاملة حبرب ابلتهديد وتستمر والنووية، الصاروخية جتارهبا عن ترتاجع مل الشمالية كوراي أن رغم هتديداهتا، عن ترتاجع

 )نقلت :تصرحيات من مؤخرا   ورد ما مريكاأ هلجة ختفيف ودليل النووية، احلرب من خشيتها عدم وتظهر األمريكية، األراضي
 الوقت يف واشنطن لدى تتوفر ال أنه هويته، عن الكشف عدم طلب كيأمري عسكري مصدر عن برس" "أسيوشيتد وكالة

 أن املصدر، وأضاف. والصاروخية النووية جتارهبا يف األخرية استمرت لو حىت الشمالية، كوراي لضرب حقيقية نية أي الراهن
 القيادة وأن املتحدة، الوالايت وأ الياابن أو اجلنوبية كوراي استهداف على اينغ بيونغ إقدام حني إال تتغري لن واشنطن خطط

 على أمريكا وعملت (،15/4/2017 ،اليوم روسيا) (...التصعيد وعدم الرتوي على الراهن الوقت يف أمجعت املعنية األمريكية
 آسيا شرق لشؤون ابلوكالة األمريكي اخلارجية وزير مساعدة )أعلنت فقد بتهورها، هي أوجدته الذي التوتر ختفيف من املزيد

 مؤمتر يف ثورنتون وقالت. نظامها تغيري أو الشمالية كوراي مع للنزاع تسعى ال بالدها أن ثورنتون، سوزان اهلادئ، احمليطو 
 يالنوو  السالح نزع خالل من الشمالية كوراي مع املشكلة هذه حل تريد أبهنا بوضوح املتحدة الوالايت )"أعلنت :صحفي
 مايك واعترب (. 17/4/2017 ،اليوم روسيا) ("النظام تغيري أو النزاع على نركز ال لتأكيداب وحنن الكورية، اجلزيرة شبه يف سلميا
 واشنطن اخنراط بفضل سلما ، الكورية اجلزيرة شبه يف النووي السالح نزع املمكن من يزال ال )أنه األمريكي الرئيس انئب بنس

 أنه حبق نرى بنس وأضاف قريبا ، جديدة نووية جتربة الشمالية كوراي إجراء من املتنامية املخاوف رغم وذلك بكني، مع اجلديد
 الكورية اجلزيرة شبه جبعل التارخيي اهلدف لتحقيق فرصة هناك فإن الضغط هذا املنطقة يف احلليفة والدول الصني مارست إذا

 .(22/4/2017 ،رويرتز سيدين - احلياة جريدة (...السلمية ابلطرق النووي السالح من خالية

 أطرافه، كانت وتلك األمريكيني، والتهور التخطيط عن الناتج الكورية اجلزيرة شبه يف والتوتر املوقف حقيقة هي هذه -5
 أن ابنتظار يبقى خوضها ورمبا ابحلرب والتلويح حلظة، أي يف لالشتعال قابل املوقف فإن ذلك ومع ...العام اخلط هو وهذا

 اتفاقهما أتخر وإذا ستزيد، التصعيد احتماالت فإن اتفقا ما وإذا وروسيا، أمريكا بني املرتقب ابالتفاق خاصة شروطها تكتمل
 على الضغط استمرار هبدف التوتر من متوسطة حالة على سيبقى الكورية اجلزيرة شبه يف الوضع فإن أصال   يعقد مل أو كثريا  
 ستكون فيها ورطتها فإن الشمالية كوراي مع تعاملها يف ةاألمريكي دارةإلا هتورت ما إذا أما ...النووي سالحها لنزع اينغ بيونغ
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 ليون السابق األمريكي الدفاع وزير )حذر فقد حمكمة، اسرتاتيجيات لتنفيذ يكفي ما احلنكة من متلك ال دارةإلا وهذه ...فظيعة
 حراب تشعل سوف االجتاه هذا يف خطوة أي أن إىل مشريا الشمالية لكوراي استباقية ضربة على واشنطن إقدام مغبة من ابنيتا
 السالح زاند على الضغط عن السابقني املتحدة الوالايت رؤساء منع الذي السبب هو" "وهذا املاليني، أرواح تزهق نووية

 احلذر تتوخى وأن التصعيد، وتفادي عباراهتا انتقاء يف حذرة تكون أن األمريكية اإلدارة "على :وأضاف الشمالية، كوراي وضرب
 سيما ال التهدئة، اجتاه يف حتقيقه من الصني ستتمكن ما انتظار يف الرتوي "ضرورة إىل مشريا متسرعة"، قرارات أي تخذت وأال
 .(15/4/2017 ،اليوم روسيا) (...تؤثر عل ها التدخل فرصة مؤخرا منحتها قد واشنطن وأن

 عن انهيك للتوتر أمريكا إشعال من شرمبا غري بشكل املقصودة أهنا متاما   تعي فهي الصني، موقف حقيقة وأما -6
 وجتاهر العسكرية، احللول وترفض للنزاع، السلمية التسوية ىلإ فتدعو االشتعال، فتيل لنزع وسعها يف مبا تقوم لذلك احلرب،
 ايكور  يف للصواريخ املضادة األمريكية "اثد" مةو منظ لنصب القاطع رفضها ذلك ومن الكورية، اجلزيرة شبه لعسكرة برفضها

 هلا رةاجملاو  والدول الشمالية كوراي نفسه الوقت يف مطالبة اثد، نظام لنشر بكني معارضة عن الصينية اخلارجية )وعربت اجلنوبية،
 األخرى هي وتستعد لألسوأ، تتحسب ولكنها (،17/4/2017 ،نت اجلزيرة) (...حتريضية أفعال أي ارتكاب عن ابالمتناع
 سي يب يب)" منتصر هناك يكون فلن احلرب اندلعت إذا" يي وانغ الصيين اخلارجية وزير فقال منها، وحتذر احلرب، الحتمال

 United Pressوكالة )كشفت 14/4/2017 اليوم روسيا ذكرت فقد الصيين، العسكري االستعداد وأما .(15/4/2017

International حالة على ابحلفاظ للجيش العامة القيادة من مباشرة أوامر تلقت الصينية املسلحة القوات أن األمريكية 
 هونغ يف احلكومي غري - طيةوالدميقرا اإلنسان حقوق ملركز استنادا الوكالة وأفادت. عسكرية مناطق 5 يف القصوى التأهب

 احلدودي الشريط على والتموضع ابلتحرك أُمرت ويوننان وتشيتسزاين شاندون العسكرية املناطق يف مدفعية كتائب أبن كونغ
 للتحرك ابالستعداد أُمروا البالد غرب املرابط 47-اجليش من عسكري ألف 25 حوايل فإن للمركز ووفقا. الشمالية كوراي مع
 إخبارية وكالة أفادت كما. الشمالية الكورية احلدود من ابلقرب تقع حربية قاعدة ابجتاه بعيدة مسافات إىل احلربية آلياهتم مع

 بضربة واشنطن قيام احتمال من بكني قلق هو الشمالية الكورية احلدود حنو صينية قوات حتريك وراء الكامن السبب أبن ايابنية
 .(.سوراي يف العسكرية الشعريات قاعدة على شنته الذي األمريكي الصاروخي اهلجوم سيناريو غرار على اينغ بيونغلـ استباقية

 ألن هذا ونقول ذلك، دون بل املنظور، املدى خالل األقل على اجلارية الوقائع حتليل وفق املسألة هذه يف نرجحه ما هذا
 فإهنم ذلك تقتضي الدموية صاحلهمم كانت فإن ...وزن عندهم الناس لدماء ليس بشر ثياب يف وشوح فيه يتحكم العامل

 إذا إال واألمان ابألمن يشعر لن العامل إن ...ويفعلون فعلوا كما النووية وغري النووية أبسلحتهم أهنارا   الدماء سفك إىل يسارعون
 رب نظام الراشدة، اخلالفة والعدل، احلق نظام أصبح مث ومن العامل، يف تتحكم تعد ومل الوضعية النظم من وغريها الرأمسالية زالت

 خملوقاته يصلح ما يعلم الذي هو فاخلالق واالطمئنان، العيش وهناء اخلري فيه فينشر العامل، هذا يف املهيمن هو أصبح العاملني،
 .﴾اْْلَِبي   اللَِّطيف   َوه وَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلم   َأَل ﴿

 ه1438 رجب من والعشرون السادس

 م23/4/2017 املوافق
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