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حسابات الالعبين تدفع باتجاه التصعيد الشكلي
قاعدة السياسة
االستراتيجية لطوكيو
مبنية على «وجود
كوريتين»

بدأت أمس مناورات ضخمة في بحر الصني بني القوات
ّ
األميركية وقوات كورية جنوبية ،وهو ما عده مراقبون
«ردًا على اعتداء كوريا الشمالية» ،في الوقت نفسه
يتواجه ّأكثر من مليون جندي على جهتي خط العرض ،٣٨
الذي يمثل الحد الفاصل بني الكوريتني نتيجة اتفاق وقف
إطالق النار بعد حرب كوريا عام ّ ،١٩٥٣
وتسمى املنطقة

ّ
ُ ّ
وخطورة
ًا
ح
تسل
«منزوعة السالح» في ما تعد أكثر املناطق
ً
في العالم .رغم هذا فإن مجلس األمن الذي يهرع عادة إلى
االنعقاد في حاالت أقل خطورة ،ال يزال عاجزًا عن «تحديد
موعد للقاء» شكلي على األقل .الواقع أن «الصني الصامتة» ال
تنظر بعني الرضى إلى استهداف بيونغ يانغ ،وتود التعبير
عن شجبها ملناورات في مناطق نفوذها االقتصادي

ّ
الجبهة الكورية نحو التبريد

ّبسام الطيارة
ال تزال الكوريتان رسميًا في حالة حرب.
تحتفظ الواليات املتحدة بوجود عسكري
قوي في كوريا الجنوبية ،رغم أن عديده
تراجع من  ٤٧ألف جندي إلى  ٢٨ألفًا بعد
االنغماس في حربي العراق وأفغانستان،
وفي حال اندالع الحرب في شبه الجزيرة
الكورية فإن قيادة العمليات تكون في يد
واشنطن حسب اتفاق الدفاع املوقع بني
البلدين.
ب��ال �ط �ب��ع ال ي �م �ك��ن م �ق��ارن��ة ق � ��وات كوريا
الشمالية بالقوات املوجودة في الجنوب،
ن �ظ �رًا إل ��ى ال �ف ��ارق ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي الكبير
ب �ي �ن �ه �م��ا ،رغ� ��م أن ب �ي��ون��غ ي ��ان ��غ تحشد
على
جيوشًا ج��رارة وتخصص ما يزيد اّ
 ٣٠ف��ي امل�ئ��ة م��ن ميزانيتها للتسلح .إل
أن ال�ش�ط��ر ال�ش�م��ال��ي ي�م�ت�ل��ك ال �ع��دي��د من
امل �م �ي ��زات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،فصواريخه
ومدافعه البعيدة املدى منصوبة على بعد
أقل من  ٤٠كيلومترًا من عاصمة الجنوب
س �ي��ول ،ح�ي��ث ع�ص��ب ال�ح�ي��اة السياسية
واالقتصادية .ويتوقع املراقبون أن��ه في
ّ
حال نشوب أي نزاع فإن القوات الشمالية
س�ت�ع�م��د إل ��ى اج �ت �ي��اح ع��اص�م��ة الجنوب
للفوز بغنيمة تسوية بعد توقف القتال.
تلجأ أي جهة
ورغ��م أنه من املستبعد أن ّ
�ى «ال� �س�ل�اح ال � �ن� ��ووي» ،ف � ��إن املراقبني
إل� � ّ
يشككون في أن تسمح الواليات املتحدة
ل �ب �ي��ون��غ ي ��ان ��غ ب��اح �ت�ل�ال ع��اص �م��ة دولة
تحتل املرتبة السابعة بني الدول املتقدمة
اق �ت �ص��ادي��ًا وص �ن��اع �ي��ًا ،م��ا ق��د ي �ق��ود إلى
اس�ت�ع�م��ال س�ل�اح ن ��ووي تكتيكي لوقف
تقدم الجيش األحمر الكوري.
ل �ي��س م��ا ت �ق��دم ب�س�ي�ن��اري��و ج�ه�ن�م��ي ،بل
هو أقرب إلى نقل لواقع أج��واء العواصم
بالتوتر الحالي في املنطقة .وليس
املعنية
ّ
من املصادفة أن «تبادل القصف املدفعي»
ح�ص��ل عشية ك�ش��ف الخبير ف��ي جامعة
س�ت��ان�ف��ورد األم�ي��رك�ي��ة ،سيغفريد هيكر،
بعد زي��ارة لكوريا الشمالية ع��ن امتالك
ب �ي��ون��غ ي ��ان ��غ س �ل �س��ة أج� �ه ��زة تخصيب
يورانيوم جديدة في مجمع يونغ بيون
( ١٠٠كيلومتر شمال العاصمة)ّ ،
معبرًا
ع��ن ده�ش�ت��ه أم ��ام «ح��داث��ة التجهيزات»،
وق��ارن �ه��ا ب�ت�ل��ك امل ��وج ��ودة ف��ي الواليات
املتحدة.
ُ
ورغ��م أهمية ما كشف ّمن تجهيزات وما
أثاره من قلق دولي ،فإن التوتر العسكري
وض�ع��ه ال�ك�ث�ي��رون ف��ي خ��ان��ة تثبيت ولي
ال �ع �ه��د ال � �ك� ��وري ال �ش �م��ال��ي ف ��ي موقعه،
وشحذ حماسة الكوريني الوطنية ،وردع
أي محاولة انتفاضة من القوى التي قد
تكون لها أطماع في الحكم ،وخصوصًا
في صفوف العسكر.
إال أن أك �ث��ر م ��ن ط� ��رف ي� �ش ��ارك ف ��ي هذه
ّ
ال�ل�ع�ب��ة ،ال�ت��ي ي�ع��ده��ا ال�ب�ع��ض «األخطر»
ع �ل��ى االس � �ت � �ق� ��رار ال� �ع ��امل ��ي .أول هؤالء،
الصني« ،الحليف األوح��د» لنظام كوريا
ال�ش�م��ال�ي��ة ،ال �ت��ي وإن ك��ان��ت ت�س�ع��ى إلى
س�ح��ب ف�ت�ي��ل ال �ت��وت��ر ،إال أن �ه��ا ال ت��ود أن
«تسقط بيونغ يانغ» ألسباب عدة .بكني،
بالدرجة األول��ى ،ال تريد أن تتحمل عبء
النازحني الكوريني الشماليني .كما أنها
املساعدات
س��وف تكون في موقع َتقديم ّ
لنشل ال�ن�ظ��ام إذا ل��م ي�ن��ه��ر .كما أن بكني
تخشى انهيار النظام الكوري الشمالي،

جندي كوري جنوبي يشارك في مناورات البحر األصفر امس (يونغ يوين ــ أ ف ب)

«شعب كوريا الشمالية لن يثق بأون»
وص ��ف ال �س �ف �ي��ر ال� �ك ��وري ال �ج �ن��وب��ي لدى
لبنان ،يونغ ـــــ ها لي ،في حديث لـ«األخبار»،
ال�ق�ص��ف ال �ك ��وري ال�ش�م��ال��ي ع�ل��ى جزيرة
يونيبيونغ ،بأنه «عمل استفزازي واضح»،
م�ش� ّ�ددًا على أن ب�لاده سترد بقوة وحزم
على أي «استفزاز آخر».
ورأى لي أن «الصني يمكن أن ت� ّ
�ؤدي دورًا
م�ه� ّ�م��ًا ف��ي ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ك��وري��ا الشمالية
ملنعها م��ن القيام ب��اس�ت�ف��زازات إضافية».
وأكد أن موضوع انتقال السلطة في بيونغ
ي��ان��غ م��ن الزعيم كيم ج��ون��غ إي��ل ال��ى نجله
(الصورة) ،هو أحد أسباب
كيم جونغ أون ً
اندالع األزمة ،قائال «أعتقد أن أحد األهداف
ه ��و ت �ع��زي��ز م��وق��ع أون ،ك �ق��ائ��د عسكري
ح � ��اذق .واآلخ � ��ر ه��و ت�ح�س�ين ب �ي��ون��غ يانغ
السفير استغرب
ملوقعها التفاوضي» .لكن
ً
كيف انتقل أون ( 27عامًا) «فجأة من مدني

ع��ادي ال��ى ج�ن��رال عسكري ب��أرب��ع نجوم،
م��ن دون أن يخضع ألي تجربة عسكرية
ف �ع �ل �ي��ة» .وأض � ��اف «اس �ت �ن��ادًا ال ��ى خبرتي
الواسعة كضابط عسكري ،أعتقد أن شعب
كوريا الشمالية لن يعطيه ثقته».
(األخبار)

رجال األعمال في
سيول ال يريدون
«مغامرة غير
مدروسة»

بكني تخشى انهيار
نظام بيونغ يانغ
وجعلها وحيدة أمام
سيول وواشنطن
وطوكيو

الواليات المتحدة
رفعت حدة االستعدادات
العسكرية لتبرير عملية
«تبريد الوضع»

م��ا س�ي�ج�ع�ل�ه��ا وح �ي��دة ف��ي م��واج �ه��ة ّكل
م��ن سيول وواشنطن وطوكيو م��ا يمثل
موقعها االستراتيجي
تراجعًا كبيرًا في
ّ
علىّ امل��دى الطويل ،كما أن سيول سوف
تلتف على االس�ت�ث�م��ارات الطويلة املدى
ف � ��ي ال � �ص �ي��ن ل �ت � ًس �ت �ث �م ّ��ر ف � ��ي «سوقها
ال� ّ�داخ�ل�ي��ة» .ف�ض�لا ع��ن أن ت��وح�ي��د كوريا
يمثل أيضًا خطرًا على بكني ،التي سوف
ت �ج��د م�ج�ت�م�ع�ين ق ��وي�ي�ن ع �ل��ى حدودها
(اليابان وك��وري��ا) يملكان اقتصادًا قويًا
وصناعة متقدمة.
ك ��ذل ��ك األم � � ��ر م� ��ع ال � �ي ��اب ��ان ال� �ت ��ي أثارت
«التصريحات الحربية» لرئيس وزرائها،
بالرئيس
ناتو كان ،التعجب .فهو اتصل ً
األم �ي��رك��ي ب � ��اراك أوب ��ام ��ا م �ب��اش��رة بعد
االش� �ت� �ب ��اك امل ��دف� �ع ��ي وط� ��ال� ��ب «بتدفيع
بيونغ يانغ الثمن» .وتوجه إلى مواطنيه
ّ
ب��ال �ق��ول «أع� � � ��دوا أن �ف �س �ك��م ألح� � ��داث غير
مرتقبة» ،وأش��ار إلى أنه من غير املقبول
أن تقتل كوريا الشمالية مدنيني من دون
ّ
رد ف�ع��ل .وش ��دد ع�ل��ى أن ه��ذه ه��ي «املرة
الثانية ال��ذي يقتلون ف�ي�ه��ا» ،ف��ي إشارة
إل��ى ض��رب الطراد الكوري الجنوبي قبل
أشهر ومقتل  ٤٦بحارًا .ولم يتوقف ناتو
عند الحالة الكورية ،بل شدد على أنه «إذا
لم نتصرف فإن هذا سوف يعطي اندفاعًا
األوساط
آلخ � ��ري � ��ن» ،وه � ��و م� ��ا ف� �س ��رت ��ه
ّ
امل�ت��اب�ع��ة ب��أن��ه إش ��ارة إل��ى إي ��ران وملفها
ال � �ن� ��ووي .إال أن ب �ع��ض امل ��راق �ب�ي�ن يرون
أن ه ��ذا «امل ��وق ��ف امل �ت �ط��رف» لالستهالك
الداخلي ،وخصوصًا أن قاعدة السياسة
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ل �ط��وك �ي��و م �ب �ن �ي��ة على
«وج ��ود ك��وري �ت�ين» .إال أن م ��أزق طوكيو
هو إمكان محاصرتها بأربع قوى نووية
(ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة وروس � �ي� ��ا والصني
وك��وري��ا الشمالية) م��ا يمكن أن يدفعها
إل��ى ت�ج��اوز االمتناع ع��ن ام�ت�لاك السالح
النووي عبر تعديل دستوري هي بغنى
عنه اليوم.
كذلك األمر بالنسبة إلى كوريا الجنوبية،
ال �ت ��ي رغ� ��م ال �ت �ج �ي��ش ل �ع��واط��ف شعبها
ون ��زول امل�ط��ال�ب�ين بتلقني ال�ش�م��ال درسًا
ال ي�ن�س��اه ،ف��إن أوس ��اط رج ��ال األع �م��ال ال
تبدو راغبة في االندفاع في «مغامرة غير
مدروسة» .إذ إنه إلى جانب خطر الخراب
امل �ح ��دق ب��ال �ع��اص �م��ة ،إل ��ى ج��ان��ب إمكان
ح �ص��ول «ان � � ��زالق ن � � ��ووي» ،ف� ��إن أوساط
رجال األعمال ال تود من جهة ّ
تحمل الوزر
املالي لعملية «ض��م الشمال» في مقاربة
شبيهة مل��ا ح��دث م��ع توحيد أملانيا ،كما
أنها تنظر إلى سوق كوريا الشمالية على
أنها سوق واعدة ملنتجاتها التي يمكن أن
تسد منافذ السوق الصينية التي باتت
تعتمد على صناعتها الداخلية.
وي � � ��رى ال �ب �ع ��ض أن ال � ��والي � ��ات املتحدة
رف� �ع ��ت ح � ��دة االس � �ت � �ع� ��دادات العسكرية
وأع �ل �ن��ت ب�ط��ري�ق��ة اس �ت �ع��راض �ي��ة وصول
األسطول السابع وحاملة الطائرات إلى
بحر الصني ،فقط لتبرير عملية «تبريد
الوضع من أعلى» ،إذ إن اإلدارة األميركية
غير مستعدة اليوم لخوض ح��رب ثالثة
ب�ع��د ال �ع��راق وأف�غ��ان�س�ت��ان ال م��ن ناحية
ع�س�ك��ري��ة وال م��ن ن��اح�ي��ة اق �ت �ص��ادي��ة ،إال
أن التخوف م��ن «ض�غ��وط الجمهوريني»
يمكن أن يقود إل��ى «ان��زالق دبلوماسي»
قد يضع واشنطن في مواجهة الصني في
وقت «غير مناسب».

