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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  جواب سؤال

د  نت وكا .تجربة نووية ناجحة أجرت أنھاكوريا الشمالية  أعلنت ٢٥/٥/٢٠٠٩يوم في  : السؤال ق
اأو إدارةالجاري بتعزيز قوتھا النووية واتھمت  ٨/٥ يوم في ،من قبل ھددت البمواصلة  بام  األعم

دھا ة ض د رفضت ال. العدائي ات عوق يةودة لمباحث ي  .السداس ت ٢٧/٥/٢٠٠٩وف ا أعلن ر " أنھ غي
ين  ا وب ة بينھ ة الموقع ة بالھدن املتزم ادرة  أمريك ي المب ة ف ا الجنوبي اركة كوري ى مش ك ردا عل وذل

  .)٣١/٥/٢٠٠٩الجزيرة . ("النووية األسلحةلمنع انتشار  األمريكية يةاألمن

ذه األحداث؟ و اه ھ دولي تج ىد ھل األمور تسير نحو التصعيفما حقيقة الموقف ال ة حدوث  إل حاف
  ؟ ضاتاوللمفأن الحرب مستبعدة، وأن األمور ستعود  أو، ...حرب

ا : الجواب نعم، إن األمور قد ازدادت سخونة، وبخاصة بعد إعالن كوريا الشمالية عن عدم التزامھ
ة التي  د وقّ بالھدنة، وھي الھدن ا اكانت ق ين كوري مالية وعت ب الش ي ٢٧/٧/١٩٥٣في  أمريك ، والت

دلعت في تبموجبھا  ة التي ان ا ٢٥/٦/١٩٥٠وقفت الحرب الكوري ة سالم بينھم ع اتفاقي دون توقي . ب
ت راء وكان ذ إج ة للنظر من د أصبحت الفت خونة ق ة ةربتج الس مالية النووي ا الش ىواأل كوري ي  ل ف
ام  أكتوبر/لواألين الثاني تشر م ازدادت سخونة، ٢٠٠٦ع ة  ث دما أجرت الشھر الماضي تجرب عن

يس على صاروخ بال د المدى ول ة بصاروخ بعي ا النووي ذف قنبلتھ ى ق ادرة عل ا ق ستي، ما يعني أنھ
ام في ھدفھا، وازدادت سخونة أكثر   إلىحملھا بطائرة يمكن اعتراضھا ومنعھا من الوصول  قبل أي

  . أخرى جرت تجربة نووية ناجحةكوريا الشمالية أنھا أ أعلنتم عندما ٢٥/٥/٢٠٠٩

  : أما الموقف الدولي

ا  األمنفي مجلس  اراستصدار قر إلىصدرت ردود فعل عالمية دعت د لق -١ ا فم دولي بمعاقبتھ ال
ا  ن كوري ان م ام بخطوات إال أك ددت بالقي ة  أخرىن ھ ت وكال ث نقل اءحي مالية  األنب ة الش الكوري

ه الكورية الشمالية باسم وزارة الخارجيةعن ناطق  ٢٥/٥/٢٠٠٩في الرسمية  ام مجلس  أذا:" قول ق
ن ون  األم ن يك دة فل تفزازات جدي اباس وات  أمامن اذ خط وى اتخ ار س ن خي افيةم ن  إض دفاع ع لل
  ".أنفسنا

ا -٢    دة  أم ات المتح ل الوالي ةردة فع د صرح  ؛األمريكي اراك ھارئيسفق اأو ب امجي  إن" :بام برن
را للسالم  دا خطي ووي والصاروخي يشكالن تھدي الم األمنوكوريا الشمالية الن ي. في الع ن إنن  أدي

ياكوريا الشمالية تھدد سكان شمال شرق  أعمال أن. بشدة عملھا الطائش ھذا ا  آس ا تشكل انتھاك كم
اآلن يجب على . كوريا الشمالية سابقا أعطتھاصارخا للقانون الدولي وتتعارض مع التزامات كانت 

اذ  ك إجراءاتالواليات المتحدة والمجتمع الدولي اتخ ى ذل وم ". ( ردا عل يا الي  )٢٥/٥/٢٠٠٩روس
ؤتمر  األمريكيوقد صرح وزير الدفاع  تس في م د في سنغ األمنروبرت غي دفاع المنعق فورة اوال

دالع سباق تسلح . الواليات المتحدة لن تقبل بوجود كوريا شمالية مسلحة نووية:" بأن  وحذر من ان
ا الشم أن:" وقال. "نووي ا تواصل كوري دين بينم ة الي ن تقف مكتوف دة ل درتھا الواليات المتح الية ق
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ى  ا أنعل ث خراب ده تعي دف تري أي ھ ال "ب ارك  إدارة إن:" وق اأوب ل  بام انغ كام غ ي تحمل بيون س
ة ا النووي ل التكنولوجي دوٍل أم سواء ،المسؤولية عن نق ك ل ان ذل اره  أك ر رسمية باعتب منظمات غي
ا دة وحلفائھ ات المتح را للوالي دا خط رة ". (تھدي ذا. )٣٠/٥/٢٠٠٩الجزي د أظھ وھك ارت فق  أمريك

ريحات ذه التص مالية،  بھ ا الش رفات كوري ن تص خطھا م ارتس ا وأش المي  بأنھ الم الع دد الس تھ
األخص رق  وب مال ش ة ش يامنطق ي . آس ا أيوھ تتخذ  أمريك راءاتس مالية إج ا الش د كوري  ،ض
  . منظمات غير رسمية أو أخرىدول  إلىمن نقل التكنولوجيا النووية  أمريكاوحذرتھا 

اأمرقصة  إن    ع البر يك ووي م امج الن ماليةلكورين دأ أمس، ا الش م تب ام  ل ذ ع دأت من ل ب  ١٩٨٦ب
ت  دما طلب اعن ووي  ورفضت  أمريك ا الن ن برنامجھ يل ع ات وتفاص ا معلوم اكوري ليمھا لھ  ،تس
اوقد حصل اتفاق بين  .صفحة ألف ١٩وكان عدد الوثائق  ،وسلمتھا للصين مالية  أمريك ا الش وكوري

ى ھذا االتفاق ينص ، لكوريا الشمالية بضرب المفاعل النووي أمريكاددت بعدما ھ م،١٩٩٤عام  عل
اطھا في وتغلق مفاعلھا النووي  ،توقف كوريا الشمالية برنامجھا النووي أن يونجبون الذي بدأت نش

ل  ،١٩٨٧النووي فيه عام  ا وتز أنمقاب ادھ اء الخفيف أمريك وويين يعمالن بالم اعلين ن ولكن . بمف
ون وطردت  وأعادتفاستأنفت كوريا نشاطھا النووي  ،بوعودھا لم تف أمريكا تشغيل مفاعل يونجب

مالية  أمريكاوذلك على اثر اتھام  ،٢٠٠٢في نھاية عام  ،المراقبين الدوليين من البالد  أنلكوريا الش
ريا ا س ا نووي ا برنامج مالية أل ،لھ ا الش ام كوري اواتھ اع مريك ديم مف ا بتق النكوص عن وعودھ لين ب

وبر/لأووفي تشرين . يين يعمالن بالماء الخفيفنوو مالية  أعلنت ٢٠٠٦ أكت ا الش  إجراءعن كوري
مالية  في السداسيةتم االتفاق  ٢٠٠٧فبراير عام /وفي شباط. تجربة نووية لأو ا الش التي تضم كوري

ة  أمريكاو نفسھا ا الجنوبي ان وكوري يا والصين والياب ى وروس ون إغالقعل ووي يونجب ا الن  مفاعلھ
ون  ٢٥ستقدم لكوريا الشمالية  أنھا أمريكا أعلنتوقد . مقابل مساعدات تقدم لھا لتزويدھا بالوقود ملي

دخول  إلىھذه  األموالوبعد نقل . دوالر راقبين بال يش والم رق التفت مالية سمح لف ا الش قكوري  وأغل
ون ل يونجب وز. مفاع ي تم و / وف ق  ٢٠٠٨يولي ا المتعل مالية تقريرھ ا الش لمت كوري ا س ببرنامجھ

ي  ووي ف ارالن ووي إط ا الن ن برنامجھ ا ع فقة تخليھ ام  .ص ة الع ي نھاي ا ف ت مباحثاتھم د توقف وق
ب ٢٠٠٨الماضي؛ عام  ا بس دعوة على اثر خالفات بينھم مالية  إلىب ال ا الش زام كوري د من الت التأك

عن انسحابھا من  نتأعلوفي بداية العام الجاري  .بالتزاماتھا التي تعھدت بھا في االتفاقيات السابقة
د  وإعادةالسداسية  ون بع دوليين  أنتشغيل مفاعلھا النووي في يونجب بالد طردت المفتشين ال من ال

ة ا النووي تئناف تجاربھ ددت باس ھر ال .وھ ي الش ة ماضي؛ وف ي بداي انوف ھر نيس ل /ش رتابري  أج
ا ذكرصاروخ طوي إلطالقتجربة  را صناعيا كم نافاتخذ مجلس  .تل المدى يحمل قم رارا  ألم ق

رار مجلس  د ق ل بع نيدينھا ويطلب تطبيق العقوبات عليھا التي جمدت من قب م  األم ام  ١٧١٨رق ع
رار مجلس  ١٤/٤/٢٠٠٩مرة ثانية في  أعلنتف. تجربة نووية لأو إجرائھاعقب  ٢٠٠٦ على اثر ق
ية،  أنھا الذي صدر قبل يوم من ھذا التاريخ األمن توانسحبت من السداس ه ال جد أعلن ا، ان وى منھ
ا ة  وأنھ ر ملتزم أيغي ات  ب تاتفاقي ية أبرم ات السداس دة . خالل المحادث ل ع اموقب وم أي ؛ أي ي ي ف
   .تجربتھا الثانية بنجاح إجراءعن  أعلنتمن الشھر الحالي  ٢٥/٥
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ووي أمريكا أنيتبين من ذلك     اطھا الن  كانت تعمل على خداع كوريا الشمالية بحيث توقف كل نش
ة شيءمقابل ال  ات كاذب أ أو سوى وعود والتزام ا التزامات تت ا  أوخر بتحقيقھ عن  أوتتراجع عنھ
ا رأت  أن إال، قسم منھا ة، فكلم مالية كانت واعي امن كوريا الش ود غةاومر أمريك ى تع تئناف  إل اس

ذا الموضوع أمريكا أنويظھر . نشاطھا النووي ا من . ليست حاسمة لحد النھاية في ھ ا يمنعھ وربم
ا في الصين أنال تريد  إنھاذلك  ا لوجود مصالح لھ ة بينھم  توتر عالقاتھا مع الصين وتوجد قطيع
   .كبر من المفاعل النووي الكوري الشماليأھم وأ

ايفھم من تصرفات  كما أنه ة وتصريحاتھا وردود  أمريك ك المنطق ا في تل ا أنالفعل عليھ داف لھ اً أھ
ة لتبقي سأخرى، ومنھا  ة تعزيز وجودھا في المنطق ا بحيث تبقى دول المنطق ة عليھ يطرتھا محكم

راً  أنوخاصة  ،فتتمكن من ابتزازھا واستغاللھا ،األمريكيةمحتاجة للحماية  ا وجوداً عسكرياً كبي لھ
ة وات  ،في ھذه المنطق غ عدد الق ةحيث يبل ا حوالي  األمريكي دي أمريكي ٢٥٠فيھ رى . ألف جن فن

ان روبرت غيتس يعقد  اجتماع أمريكاوزير دفاع  ة والياب ا الجنوبي اع كوري ري دف ع وزي ا خاصا م
اع ياألمنعلى ھامش المؤتمر  م :" المنعقد حاليا في سنغافورة ويعلن بعد ھذا االجتم ه من المھ  أنان

ذه المشكلة  ناوتتع الم اجمع كي تواجه ھ دة والع ات المتح ان والوالي  أطرافكوريا الجنوبية والياب
ددة وا ". (متع و س ي أن ) ٣١/٥/٢٠٠٩رادي ا يعن ام ط  لاوتح، أمريك كلة لبس ذه المش تغالل ھ اس

ا، أي  اھيمنتھا على المنطقة واثبات قيادتھا للعالم، وإخافة الصين من أنھ ا أمريك ا تشعل حرب ، ربم
ة لحظة، أي أن  ا الشمالية، في أي ا كوري ا وحليفتھ ع جارتھ اھناك م ذه المشكلة  أمريك من خالل ھ

اول ا تح زع تن ي ن ين ف زاز الص اابت ي  ،زالت منھ ال وف ارة والم اد والتج ي االقتص ھيالت ف وتس
قة  أوالصين  إلىالسياسة المتعلقة بالمنطقة، وتمنع ضم تايوان  لصين ومرابطة اتؤخره، وتبقى مطوِّ

ى . على حدودھا بذريعة كوريا الشمالية وأسلحتھا النووية وصواريخھا ا عل ذا غريب يس ھ اول  أمريك
ق فھي  ة الصواريخ نصب صواريخ مضادتسوِّ ة في بولندا ورادارات في التشيك تجاه روسيا بذريع

  .اإليرانيةالكورية ومن ثم 

ماليةالتجربة النووية األثر على أ ،أما موقف الصين، فإنه -٣ ان موقف الصين  ،خيرة لكوريا الش ك
ىالتھدئة واللجوء  إلىداعيا  ية إل ة  .الدبلوماس يس ھيئ ا رئ د دع انفق ق األرك ا ش الصينية الفري  أوم

ؤتمر  ي م ان ف نتي نغ األم ي س د ف دفاع المنعق ىفورة اوال اج " إل لوبانتھ روي  أس دوء والت الھ
ا  مالية، ودع ا الش وص كوري ىبخص الء إل ن  إخ ة م لحةالمنطق امل أس دمار الش رة . (ال الجزي

ا ال أنما يدل على ، )٣٠/٥/٢٠٠٩ ا أن الصين تستغل  .شماليةالصين ال ترضى بضرب كوري كم
تستخدم ورقة تأييدھا لكوريا الشمالية في  ،الصينأي  ،أيضاً، فھي أمريكاة، كما استغلتھا ھذه القضي

ل  أمريكاضد  استعمالھا ورقة ضغط لةاومح، إليھاضمھا وذلك لقضيتھا جزيرة تايوان،  التقب  أمريك
رةَ  بضم الصين ايوانجزي ا ھي ت ا، فالصين، كم اول، أمريك ايوان، تح اه ت كلة باتج تغالل المش  اس

   .ولكن في اتجاھين متعاكسين

ابھا وان تحصل حرب ،أكثرتتوتر  أن لألمورال تريد فكوريا الجنوبية أما  -٤ د صرح . على حس فق
ؤتمر ذا الم انغ في ھ ي س وبي ل ى حل  إن:" وزير الدفاع الكوري الجن الده ستعمل عل ةب ع  األزم م
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دولي إطاركوريا الشمالية في  ع ال ية والمجتم ات السداس ابق. ("المحادث وكانت  )نفس المصدر الس
يھما في كوريا مع تعمل كوريا الجنوبية للمصالحة  ين رئيس ين ب دت قمت د عق الشمالية باستمرار، وق

   . وكل ذلك بمبادرة من كوريا الجنوبية ٢٠٠٧وفي عام  ٢٠٠٠عام 

نفقد موقف روسيا  وأما -٥    يالمكتب  أعل رئيس الروسي عقب مح اإلعالم ة بلل ات ھاتفي ين ادث
اذ " دفيديف ورئيس وزراء اليابان تا رو آسو بأنالرئيس الروسي م الطرفين اتفقا على ضرورة اتخ

ل  وىرد الفع ام  األق ديا لنظ ل تح ي تمث رفات الت ذه التص اه ھ نتج دولي األم وم ". ( ال يا الي روس
ان) ٣٠/٥/٢٠٠٩ غ ي ل بيون ة الروسي من قب ر الخارجي غ وقد دعا الكسندر بوررودافكين نائب وزي
وم . (صاروخھا البالستي إطالقاالمتناع عن عملية  إلى ى  ،)٢٧/٣/٢٠٠٩روسيا الي دل عل ا ي  أنم

ىوان روسيا تھدف . للموقف الصيني من كوريا الشمالية موقف روسيا مغاير دة إل ات جي ع  عالق م
ا مصلحة في  ف، وليست لھ ذا الموق ا النووي أناليابان باتخاذھا ھ مالية برامجھ ا الش ة تطور كوري

ا  .سيطرتھا في المنطقة إلحكاموسيلة  أمريكاتتخذھا  أن، وال تريد والصاروخية د منھ تبقى  أنوتري
ات ة المحادث ي دوام ي ف ية إطار ف ا السداس تم التوصل  وال تخرج عنھ ى ي ىحت ا عن  إل حل يوقفھ

   .ما يسمى بمسألة شبه الجزيرة الكورية إنھاءلنووية والصاروخية وبالتالي تطوير برامجھا ا

ؤدي سخونة األحداث  -٦ ا أن ت ىأم ارة أخرى أن تشن  إل انشوب حرب، وبعب ى  أمريك اً عل حرب
إن  االمنشآت النووية لكوريا، فإن ھذا مستبعد، على األقل في المدى المنظور، ف م  أمريك م تق ل ل بمث

دما كانت ھذا  مالية ال عن ا الش ة وكوري ة النووي ك القنبل تيةتتم التمتل ك صواريخ بالس ي الوقت ف ،ل
ك أنتعلم  أمريكاالذي كانت فيه  ا تسير نحو ذل ع أن تصل  ،كوري ىوكانت تتوق ة، إل درة النووي  الق

ع الصين  ا م ة كوري فكيف إذن تشن حرباً عليھا اآلن وقد امتلكت أسلحة نووية، وبخاصة وأن عالق
ال شن الزالت قوية؟ ول إن احتم اذلك ف د  أمريك مالية بع ا الش ى كوري اً اآلن عل ذه حرب أن امتلكت ھ

ل في المدى المنظور ى األق ا، عل ع . القدرة، ھذا االحتمال ضعيف ومستبعد كما قلن أن ولكن المتوق
 ،واإلغراءات ضاتاوالمفكوريا الشمالية عن طريق  احتواء لةاولمحوسائل أخرى  إلى أمريكاتلجأ 

تمكن من اختر بمختلف الوسائل إليھاوعن طريق تقرب كوريا الجنوبية  احتى ت اد، اقھ وات  وإيج قن
ادُّ بَ تَ  ، ومن ثمفي الداخل األعوان بعضاتصال مع  ادة فيھ ادات  ومجيء ،ل القي رقي داالً  أكث  أي ،اعت

ع  أنقيادة يمكن مجيء  اھم م اتتف ل عروضھا  أمريك ا أووتقب دول  ،إغراءاتھ ة ال ا حدث في كاف كم
يوعية، وبخاصةاالش ى الش ي كانت تتبن ماوأ تراكية الت ا الش اني من ن كوري ةلية تع اقتصادية  أزم

ة ة خانق ن عزل ائج، إال أن.. .ضائقة وم ن مضمون النت م يك ك وإن ل ل ذل نوك ع أن  ه م ذل المتوق تب
  . هالوسع في أمريكا
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