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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 الشمالية وكوراي أمريكا بني الرائسية القمة

 سنغافورة، يف 12/6/2018 يوم وكيم ترامب رئيسيهما ابجتماع الشمالية وكوراي أمريكا بني رائسية قمة عقدت: السؤال
 كالمها هدد أبن املاضي العام ذروته وصل همابين التوتر أن علما سريعا االتفاق وحصل. القمة ختام يف مشرتكة وثيقة على ووقعا

 السرعة؟ وما هي مضامينه ونتائجه؟ هذه مبثل االتفاق حصل فكيف. النووي ابلسالح اآلخر بضرب

 :التالية األمور نستعرض األمر حقيقة نتبني لكي :اجلواب

 ولكن النووي، سالحها عن التخلي على توافق الشمالية كوراي جتعل أن واملتصاعدة املتكررة ابلتهديدات أمريكا حاولت -1
 إىل أمريكا جلأت ذلك عند ...النووي وسالحها برانجمها عن تتخل فلم هلا الشمالية كوراي ختضع ومل نفعا   جتد مل التهديدات هذه

 الوسع اأمريك تبذل أن األساليب هذه من وكان االقتصادية، والضغوطات والسياسية الدبلوماسية األساليب وهي أخرى، أساليب
 جاهزة ليست فأمريكا ذلك لكل): 23/4/2017 بتاريخ سؤال جواب يف ذكران لقد. الشمالية كوراي على تضغط الصني جلعل

 ذلك، تسريع وحتاول ابلضغط، الصني تقوم أن ابنتظار وهي مناسبة أخرى حلول لديها وليس اآلن، الشمالية كوراي يف للحرب
 يومها أمريكا وأعلنت... (.النووية أسلحتها لنزع اينغ بيونغ على الضغط يف واالخنراط ألمريكا االنصياع بوجوب الصني هتدد وكأهنا

 املشكلة هذه حل تريد) أبهنا ثورنتون سوزان اهلادئ واحمليط آسيا شرق لشؤون ابلوكالة خارجيتها وزير مساعدة لسان على بوضوح
 فبدأت. م(17/04/2017 ،اليوم روسيا). (الكورية اجلزيرة شبه يف سلميا النووي السالح نزع خالل من الشمالية كوراي مع

 االقتصادية العقوابت فرض خالل من الضغوطات مورست وقد. وبضغطها الصني عرب الطرفني بني الدبلوماسية االتصاالت
. النووي سالحها لنزع واالستعداد اخلضوع على إلجبارها ضدها الدعاايت وإاثرة دوليا عزهلا على ابلعمل السياسي واحلصار
لشمالية ا كوراي مع التقارب يف بدأت اليت اجلنوبية كوراي طريق وعن مباشرة مزدهر ابقتصاد ابلوعود اإلغراءات ذلك إىل وأضافت

 واالنفتاح الدويل عليها.

 لكورينياب ابالتصال تيلرسون األسبق خارجيتها وزير قام حيث الصني عرب السرية الدبلوماسية االتصاالت بدأت لقد -2
 وجه عن الشمالية كوراي إبزالة يهدد كان الذي املتهور ترامب أسلوب على اعرتاضه وأظهر ،2017 متوز يف الصني عرب الشماليني

 هتديدات الشماليون الكوريون مسع فلما! الصني يف سرا الشماليني الكوريني مع يتباحث تيلرسون فيه كان الذي الوقت يف األرض
 كما 20/7/2017 يوم ابألمحق رئيسه ووصف تيلرسون غضب مث ومن... بالدهم إىل الصني وغادروا ثاتاملباح تركوا مباتر 

 قد مباتر  وكان. أمريكيني مسؤولني ثالثة عن ذلك نقلت عندما 4/10/2017 يوم األمريكية سي يب إن قناة بعد فيما كشفت
 لريكس قلت "لقد كتب الشمالية، كوراي مع مباشرة اتصال قنوات ألمريكا أن تيلرسون إعالن غداة تويرت على تغريدة يف كتب

 استعمال أي هذا، مثل وحدث. الصغري" الصواريخ رجل مع التفاوض حماولة يف وقته يضيع إنه الرائع خارجيتنا وزير تيلرسون
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 خالل اجلنوبية كوراي يف الشماليني ابلكوريني يلتقي أن بنس مايك األمريكي الرئيس انئب حاول عندما املباحثات أثناء التهديد
 بالده قوات أمام كلمة أثناء 7/2/2018 يف بقوله لذلك ومهد الشتوية، األوملبية األلعاب يف االشرتاك بذريعة هناك إىل جميئه

 مستقبل أجل من مضى وقت أي من أكثر وسنعمل للسالم دائما ستسعى "بالده إن ابلياابن اجلوية يوكوات قاعدة يف املوجودة
 الشمالية كوراي من مسؤولني للقاء حماولة يف اجلنوبية كوراي إىل للذهاب يتأهب وهو ذلك قال (7/2/2018 )رويرتز "...أفضل
 لكن ...الشمالية كوراي مع احلدود عن كلم 80 حنو تبعد اليت تشانغ غبيون يف الشتوية األوملبية األلعاب افتتاح حضور غطاء حتت
 إىل ودبلوماسيا اقتصاداي الشمالية كوراي عزل يف االستمرار الضروري من): قائال   صرح 10/2/2018 يف أايم بثالثة ذلك بعد بنس
 وكل ،بنس مع اللقاء إلغاء إىل الشمالية كوراي دفع ما وهذا (10/2/2018 ،العربية). (والباليسيت النووي برانجميها عن ختليها حني
 املباحثات أثناء اخلصم على للضغط التهديدات استعمال هو ترامب اختذه الذي األمريكي السياسي األسلوب أن على يدل ذلك

 وكالة لرائسة توليه أثناء بومبيو مايك قاله ما أيضا   ذلك ويؤكد. أمريكا تريده ملا خيضع اخلصم ليجعل الدبلوماسية واالتصاالت
 تعمل إيه آي سي لكن الشمالية، كوراي مع لألزمة دبلوماسي حل على يركز ترامب الرئيس إن) إيه آي سي األمريكية املخابرات

 موحية أخرى خيارات الدبلوماسي احلل مع متزج وهكذا (،23/1/2018 ،رويرتز). (اخليارات من أخرى مبجموعة تزويده على
 كوزير له ا  إحراج فيه ألن تيلرسون يعجب مل الدبلوماسي، احلل مباحثات خالل التهديد أي األسلوب، هذا أن ويبدو. ابلتهديد

 ...بعزله ترامب فقام للخارجية،

 تدخل ولوال التهديد، من نوع هناك كان إن التفاوض يقطعون فكانوا الشمالية، كوراي مع األسلوب هذا ينفع فلم وهكذا -3
 شي الصيين للرئيس "شكره ووجه سنغافورة يف الصحفي مؤمتره أثناء كيم مع القمة عقب ترامب قام وهلذا القمة، عقدت ملا الصني

 قد الصني وكانت. (12/6/2018 ،برس )فرانس التارخيية" القمة هذه تسهيل على املاضية الشهور يف جهودا بذل الذي بينغ جني
 أن 28/3/2018 يوم الرمسية "شينخوا" الصني أنباء وكالة ذكرت فقد. التنازالت لتقدمي الشمالية كوراي على الضغوطات مارست

 األربعاء يوم إىل (25/3/2018) األحد يوم من للصني رمسية غري بزايرة قام ونأ جونغ كيم الشمالية كوراي "زعيم
 نظريه أبلغ بينغ جني شي الصيين الرئيس وأن الكورية، اجلزيرة وشبه العامل يف الوضع شامل بشكل انقشا حيث (28/3/2018)

 حل وكذلك واالستقرار السالم وجود وضمان ريةالكو  اجلزيرة شبه يف النووي السالح نزع هبدف ملتزمة الصني أن الشمايل الكوري
 ليهنئ الصني بزايرة قام أون جونغ كيم "زعيمها أن الشمالية كوراي أنباء وكالة ونقلت. واملفاوضات" احلوار خالل من املشكلة
 أبن أمله عن "أعرب نهوأ... البلدين بني الودية التقاليد مع يتوافق ما للصني رئيسا انتخابه إعادة مبناسبة بينغ جني شي شخصيا
 اجلنوبية وكوراي أمريكا مع حوار إلجراء استعداده معلنا الكورية اجلزيرة بشبه واالستقرار السالم إقامة يف للصني األوىل زايرته تساهم
 لوسيئو  واشنطن اختذت حال ممكن كوراي يف النووي السالح نزع "إن: قائال أضاف وأنه قادهتم"، مع اجتماعات عقد عن فضال

 تلك من حتقق مبا مبتهجا 28/3/2018 يوم تويرت على حسابه يف ترامب أعلن وهلذا. السالم" لتحقيق ومتضافرة متسقة إجراءات
 لقاء إىل يتطلع كيم وأن للغاية جيد بشكل سار كيم مع اجتماعه أن مفادها الصيين الرئيس من البارحة رسالة "تلقيت الزايرة
 جعلت حىت الشمالية كوراي على الضغوطات فمارست مصاحلها، سبيل يف ألمريكا قرابان اليةالشم كوراي الصني فقدمت. معي"

 اختاذ ويف السياسية الضغوطات يف فعال شاركت قد الصني وأن سيما ال. ترامب املتغطرس ولقاء التنازالت لتقدمي يستعد رئيسها
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 لتقدمي تستعد الشمالية كوراي جعل يف مؤثرا عامال ذلك نفكا الشمالية، كوراي على العقوابت ووضع األمن جملس يف القرارات
 والتضييق حماصرهتا على الصني عملت مث ومن هلا ودعمها الصني أتييد فقدت إذا أهنا ترى فهي. النووي لربانجمها ابلنسبة التنازالت

 املؤثر دورها عن الصينية اخلارجية كشفت وقد! تنازالت الشمالية كوراي قدمت ولذلك! األمرَّين ستذوق الشمالية كوراي فإن عليها،
 فأظهرت (23/5/2018 ،ب ف أ )رويرتز، الكورية" اجلزيرة شبه يف إجيابيا دورا أدت "بكني أن فأعلنت الشمالية كوراي قرار يف

 تتضرر رمبا بل ،منه جتارية مرابح حتقق ال هلا حليف على حترص مما أكثر أمريكا مع التجارية مصاحلها حتقيق على حترص أهنا الصني
 حليفة أخرى شيوعية دول محاية وليس جتارية مرابح الكربى الشيوعية الدولة حساابت فباتت شيوعيا، رفيقا كان ولو بسببه جتاراي

 سيطرهتا ومنع الصني لتطويق املسألة هذه تستخدم إمنا الشمالية كوراي سالح لنزع تسعى وهي أمريكا أن تدرك ال الصني وكأن! هلا
 !واجلنويب الشرقي الصني حبري نطقةم على

. أمريكا حلساب النووي سالحها عن تنازهلا الشمالية كوراي حليفتها وإبعالن ابلقمة ترحيبها الصني إعالن ذلك يؤكد وما -4
 مريكياأل الرئيس بني ابلقمة ترحب بكني "إن :القمة عقب يب وانغ الصيين الدولة جملس وعضو الصينيني الدبلوماسيني كبري فقال

. النووي" السالح نزع حتقيق جتاه أساسي لتوافق البلدان يتوصل أن وأتمل وتدعمها أون جونغ كيم الشمايل الكوري والزعيم ترامب
. املنطقية" الشمالية الكورية األمنية املخاوف لتبديد الكورية اجلزيرة لشبه سالم آلية إىل حاجة هناك ذاته الوقت "يف :وأضاف
 الشمالية كوراي على ضغطت ملا القوية السياسية واإلرادة الكايف السياسي الوعي عندها كان لو فالصني (12/6/2018 )رويرتز

 زالت ما السياسية وإرادهتا ضيقني زاال ما الدولية السياسة على السياسي ووعيها أفقها أن أثبتت ولكن! الشكل هبذا حليفتها وهي
 إىل تنظر ال وهي الشمالية، لكوراي إخضاعها مقابل جيدة أمريكا مع التجارية اعالقاهت تكون أن على ابحلرص فاكتفت ضعيفة،

 ألمريكا أقرب األخرية وتصبح الشمالية كوراي كسب على أمريكا تعمل أن املستبعد من فليس األمور، إليه ستؤول ما حول بعيد
 فيتنام ومثال الصني، أتثري عن منفصلة قوة اجلديدة رايكو  فتصبح الكوريتني بني احتاد أو وحدة إلجياد أمريكا تسعى وقد الصني، من

 !1975 عام ابريس اتفاقية يف الشمالية مع اجلنوبية فيتنام أمريكا وحدت بعدما الصني تعادي أصبحت حيث ببعيد ليس

 على النووي سالحها نزع يكون وأن القمة اجتماع على توافق الشمالية كوراي جعل يف األساس الدور للصني كان لقد -5
 يف ونشرت استعملته اليت الوحيدة الدولة هي مريكاأ إن حيث األمريكي النووي السالح نزع جبانبه يوضع أن دون البحث طاولة

 يومني مدة القمة تستمر أن املتوقع من وكان... القمة عقدت وهكذا! الفعال األثر هلا كان الصني ضغوط لكن الفساد األرض
 الشمالية كوراي وقامت. أمريكا تريده ما مع الشمالية كوراي جتاوب سرعة على يدل مما شامل إطار اتفاق ومت واحد بيوم واختصرت

. لديها حمتجزين أمريكيني ثالثة إطالق وكذلك النووي، برانجمها عن للتخلي استعدادها لتثبت النووية للتجارب اختبار موقع بتدمري
: قائال اترخييا حداث ذلك كيم اعترب بينما كبريا" تقدما وحققت رائعة كانت القمة "إن :قائال حققه مبا فرحته ترامب أبدى وقد

 الطرفان يلتزم: األوىل: نقاط أربع من يتألف مشرتك بيان على وقعا وقد (12/6/2018 ،)رويرتز. كبريا" تغريا العامل "سيشهد
 يف ومستقر دائم سالم وتعزيز إقامة على الطرفان سيعمل: نيةوالثا واالزدهار، السالم إىل الشعبني لتطلع وفقا جيدة عالقات إبقامة

 الرابعة النقطة وأما الكورية، اجلزيرة شبه يف األسلحة كامل لنزع إجراءات ابختاذ الشمالية كوراي تلتزم: والثالثة الكورية، اجلزيرة شبه
 1950 )عامي األمريكية الكورية احلرب منذ مريكينياأل واألسرى املفقودين رفات إبعادة ابلتعهد اإلنسانية ابلناحية تتعلق فكانت
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 شبه يف النووية لألسلحة كامل "نزع حنو البيان يف يتعهد وكيم جدا" ومهم "شامل أبنه االتفاق ترامب وصف وقد. (1953 -
 عليه اتفق ما حتدد طبنقا ا  قاتفا وليس إطار، اتفاق هناك أن على يدل البيان فهذا .(12/6/2018 ،سي يب )يب. الكورية" اجلزيرة
 للتنفيذ القابل االتفاق يستوجبها اليت األمور من ذلك غري وإىل التنفيذ على والرقابة وزمنه وآلياته النووي السالح نزع تنفيذ وكيفية
 ...التفاصيل تلك كل تبتك   حيث إيران، مع النووي تفاقاال يف حدث كما الفوري

 أن ويظهر لسنوات، متتد رمبا الشمالية كوراي مع املطولة واملباحثات ابملفاوضات قومست أمريكا أن املتوقع فإن عليه وبناء -6
 إال عنها يرتاجع أن يستطيع وال ابلتهديدات قام حيث الشمالية كوراي مع املشكلة ويسوي سريعا أوليا اتفاقا ينجز أن أراد ترامب
 هذه مباتر  هتديدات أنتجت ملا الصني ضغوطات فلوال آنفا   قلنا وكما الشمالية، كوراي فأخضع جنح أنه فيه يظهر ما شيء إبجناز
 قد اترخييا نصرا لنفسه ترامب يسجل مث ومن ذلك، على وتوقيعها النووي سالحها لنزع استعدادها الشمالية كوراي وإعالن القمة

 اليت الفضائح كل على ويغطي ونيف، سنتني بعد جتري عندما األمريكية الرائسية لالنتخاابت الثانية الدورة يف النجاح له يسهل
 إذ نفسه ترامب تصرحيات ذلك يثبت وما. وغبائه حلماقته اآلخرين وانتقادات بفشله واالهتامات اآلن، حىت تتوقف ومل ضده أثريت

 خطوات حنقق عندما العقوابت سنرفع... الصواريخ حمركات الختبار منشأة تدمري على ابلفعل تعكف بالده أن أبلغين "أون: قال
 تستهدف عسكرية مناورات إجراء سنوقف... املفاوضات خالل شيء أي عن نتنازل مل... النووي السالح نزع مسألة يف مهمة
 النووي، السالح نزع على اتفاقية أون مع وقع "إنه وقال ،املناسب" الوقت يف األبيض البيت إىل أون سأدعو... الشمالية كوراي
 أن ترامب أراد وهكذا (12/6/2018 ،)اجلزيرة. الشمالية" لكوراي النووي السالح لنزع لإلعداد لالزما العمل إطار لدينا أن أعتقد
 .كبريا نصرا   حقق بذلك أنه مظهرا الشمالية كوراي مع التوتر ملف ينهي

 توترت فقد! دائهوأع حلفائه مع التجارية حلربه ليتفرغ مباتر  يساعد هتدئته أو الشمالية كوراي مع التوتر ملف إهناء إن -7
 االتفاقات معتربا عالية، مجركية ضرائب بالده إىل واأللومنيوم الصلب من صادراهتم على فرض أنه أعلن عندما حلفائه مع عالقاته
 تقومي إىل "أتطلع بكندا كيبيك يف السبع قمة إىل يتوجه وهو 8/6/2018 يوم تويرت على فكتب عادلة، غري معهم السابقة التجارية

 ترودو جاسنت رفض وقد. لنا" أفضل وضع يف فسنخرج هذا حيدث مل إذا. السبع جمموعة دول مع العادلة غري التجارية اقاتاالتف
 بكل للقبول مستعدين ليسا "إهنما :فيه قاال حيث مشرتك صحفي مؤمتر يف اإلجراءات تلك فرنسا رئيس وماكرون كندا وزراء رئيس
 رسوم بفرض وكندا فرنسا واهتم ترامب فقام (6/6/2018 ،برس )فرانس. مريكا"أ مع مشرتك بيان يصدر أن أجل من شيء

 يوم مساء للصحافيني كندي مسؤول وقال. جدا" انقم" أبنه ترودو كندا وزراء رئيس مواهت األمريكية السلع على ضخمة
 الفرنسي الرئيس إن حىت (8/6/2018 ،)رويرتز املسائل" من كثري بشأن الكبرية اخلالفات بعض هناك "ستكون :7/6/2018

 واللف املداورة على والعمل أمريكا مسايرة وحماولة أعصابه ضبط يتحمل يعد مل األمريكي الفرنسي التقارب على عمل الذي ماكرون
 وعتهمجمم يشكلون قد السبع مبجموعة اآلخرين الستة األعضاء "إن :ماكرون فقال اإلجنليز ويتقنه الفرنسيون يتقنه ال الذي والدوران
 اخلبث وظهر (8/6/2018 ،)رويرتز. األبد" إىل يبقى زعيم "ال :أنه لرتامب انتقاده موجها وأضاف األمر" اقتضى إذا اخلاصة

 فقالت عليها اآلخرين حتر  ض وهي أمريكا عند هلا جالر   لتبقي الردود هبذه تقبل ال أهنا تظهر أن بريطانيا أرادت عندما اإلجنليزي
 جيب الرد وإن األمريكية، الرسوم على رده يف النفس ضبط األورويب االحتاد يلتزم أن تريد "إهنا :الصحافيني أمام يما وزرائها رئيسة
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 يوم دي آر األملاين التلفزيون مع مقابلة يف ايأملان وزراء رئيسة وقالت (8/6/2018 ،)رويرتز وقانونيا" متناسبا يكون أن
 خارجية وزير وقال ،هناية" ليست لكنها املرة، هذه ماللآل خميب هذا قاس، "هذا :توقيعه بسح ترامب قرار حول 10/6/2018

 اليت السبع قمة يف التوتر توج وقد ،الثقة" من هائال مقدارا "دمرت ترامب تغريدة على ردا تويرت على تغريدة يف ماس هايكو أملانيا
 املشرتك البيان على توقيعه مباتر  سحب وقد. القمة يف شرتكةامل األخرى الدول قادة قبل من ترامب على ابهلجوم كندا يف عقدت

 قبل القمة غادر وقد (10/6/2018 ،برس )فرانس وضعيف" نزيه غري أبنه القمة ترأس الذي كندا وزراء رئيس واهتم السبع لقمة
 كتب عندما 2/3/2018 يوم بترام أعلنها وقد اندلعت، قد جتارية حراب هناك أن يظهر وهكذا. متأخرا إليها جاء كما انتهائها
 التجارية احلروب فإن تقريبا، معها تتعامل اليت الدول كل مع التجارة يف الدوالرات مليارات دولة ختسر "عندما :تويرت على تغريدة
 من تعاين زالت ما حيث ألمريكا، ابلنسبة جدا مهم التجارية احلرب ملف أن على يدل هذا وكل. كسبها" السهل ومن جيدة،

 العقلية صاحب ترامب الرئيس ويعمل دوالر، ترليون 20 من أكثر ديوهنا وبلغت 2008 عام تفجرت اليت املالية األزمة اعياتتد
 لفرض أمريكا استخدمتها طاملا عاملية مؤسسات بتفكك ينذر مما أوال" "أمريكا شعاره رافعا أمريكا اقتصاد إنقاذ على التجارية
 العامل سيدة تبقى أن أجل من تضحي أمريكا تعد مل حيث جديد دويل موقف وظهور العاملي لنظاما تفكك وابلتايل عامليا نفوذها

 دون من التجاري الربح مع السيادة يف فقط تفكر أصبحت بل إليها، مييل التجارة ميزان جبعل والتسامح األخرى الدول مبساعدة
هم خلفها.لتب للحلفاء مساعدة  قيهم حتت مظلتها وتسري 

 على والنكوص النكث تقتضي مصلحتها أن رأت إذا عنها تتخلى أو تنقضها ما وسرعان اتفاقية أبية تلتزم ال مريكاأ إن -8
 عام معها وقعتها اليت االتفاقية فنقضت االبن بوش جورج عهد على 2003 عام الشمالية كوراي مع ذلك مثل فعلت وقد عقبيها،
 مث ومن بكندا السبع قمة يف حلفائه مع مشرتك بيان على يوقع ترامب ايلاحل رئيسها هو وها. كلينتون بيل عهد على 1994
. 2015 عام أوابما عهد على بالده وقعته الذي اإليراين النووي االتفاق نقض وقد واحد، يوم بعد توقيعه ويسحب اتفاقه ينقض
 تبدأ عندما لتنفيذه الشمالية كوراي على للضغط بنقضه التهديد على وستعمل مضمون غري الشمالية كوراي مع االتفاق فهذا

 !البنود من لبند رفضا أو منها متنعا وجدت وكلما ذلك حول املفاوضات

 وكل أمريكا، عن تنفك ال مسة ابتزازهم على والعمل ابآلخرين االكرتاث وعدم والعنجهية والغطرسة ابلعهود النكث أصبح لقد
 لتقيم هللا إبذن األوىل الدولة مقعد ستتبوأ اليت الراشدة اخلالفة دولة تعود وسوف... آجال   أم عاجال   السقوط عوامل من األمور هذه

 وقد. اجملاالت كافة يف وأمان أمن يف الناس ويهنأ البشرية لتسعد الباطل وتزيل احلق وحتق اهلدى وتنشر العهد على وحتافظ العدل
َهاجِ  َعَلى ََفة  ِخَل  َتُكونُ  ثُم » اجلربي امللك هذا بعد  هللا رسول هبا بشر ةِ  ِمن ْ  وما عنه، هللا رضي حذيفة عن أمحد رواه ،«الن ُّبُ وم
 .بعزيز هللا على ذلك
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