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الطموح النووي المشتَرك
دات العالقات  محدِّ

 اإليرانية-الكورية الشمالية ومخاطرها

د.عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي
باحث سياسي - مركز اخلليج العربي للدراسات اإليرانية

مقّدمـــة
ة-الكوريــة الشــمالية تنامًيــا ملحوًظــا يف اآلونــة األخيــرة، ســواء  َــدت الَعالقــات اإليرانيَّ شِهـ
ة جتــاه  علــى مســتوى الزيــارات املتباَدلــة -الســرية والعلنيــة- أو تنســيق املواقــف السياســيَّ
ــة، وهــو األمــر الــذي يخــدم سياســات التعــاون الثنائــي املشــترك  ــة والدوليَّ القضايــا اإلقليميَّ
ــة. ويســتحق هــذا التعــاون ومــا يحملــه يف طياتــه مــن مخاطــر،  وويَّ يف مجــاالت الطاقــة النَّ
الدراسَة والتحليَل، مِلَا له من انعكاسات سلبية على حالة األمن والسلم اإلقليمي والدولي 
عاتهمــا  مًعــا، بالنظــر إلــى امتــالك الدولتــن أوراًقــا وكروًتــا للضغــط السياســي تخــدم تطلُّ
طاتها  ة ومخطَّ ــة، تلــك التطلعــات التــي تقــف خلفهــا املطامــع اإليرانيَّ وويَّ وطموحاتهمــا النَّ
عــات الكوريــة  ــة واخَلِليجيــة، وذلــك بخــالف التطلُّ ــعية علــى حســاب جاراتهــا العربيَّ التوسُّ

ظــام ذاتــه. الشــمالية التــي تســتهدف حمايــة النِّ

وتــدور هــذه الدراســة حــول بيــان آثــار وانعكاســات تنامــي الَعالقــات اإليرانيَّة-الكوريــة 
الشــمالية يف مجــاالت الطاقــة النَّوويَّــة علــى مكانــة إيــران علــى املســتوى اإلقليمــي ال 
ســيما مــا يتعلــق بتأثيــر هــذه العالقــة علــى تعديــل ميــزان القــوى االســتراتيجّي لصاحلهــا، 
ــعي بقــوة ودأَب علــى األرض يف الِعــَراق وســوريا واليمــن، وعلــى  طهــا التوسُّ وتنفيــذ مخطَّ
ــة مع القطب األوحــد الواليات  املســتوى الدولــي يف خلــق نــوع مــن التوازنــات املؤثــرة، بخاصَّ
نهــا مســتقباًل مــن اســتكمال برنامجهــا النَّــووّي -رغــم توقيعهــا االتفــاق  الـــُمتَِّحدة، مبــا ميكِّ
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ــووّي مــع مجموعــة "5+1"- وانعكاســات ذلــك علــى حالــة األمــن اإلقليمــي واخَلِليجــي  النَّ
مًعــا، إذ لــم تفتــأ إيــران تطلــق تهديداتهــا العلنيــة ألمــن تلــك الــدول وســيادتها ووحدتهــا، 
عــالوًة علــى بيــان حقيقــة الــدور األمريكــي جتــاه البرنامجــن اإليرانــّي والكــوري الشــمالي، 
ــة بعلــم  ــة والكوريــة الشــمالية يف اســتكمال برامجهمــا النَّوويَّ ومســاعي القيادتــن اإليرانيَّ
ــة،  ــة لوقــف برامجهمــا النَّوويَّ أمريكــي كشــفته وثائــق عديــدة رغــم توقيــع االتفاقــات النَّوويَّ
ــرات حقيقــة هــذا الــدور األمريكــي ودالالتــه وجتلياتــه يف دائــرة األمــن اإلقليمــي يف  ومؤشِّ
ــى  ــووّي حــال وصــول رئيــس أمريكــي إل ــان مســتقبل االتفــاق النَّ ــم بي الشــرق األوســط، ث

ة احلكــم ينايــر 2017. ُســدَّ
ــا ســبق، ستنقســم هــذه الدراســة إلــى أربعــة أجــزاء، يــدرس األول حـــجم  وانطالًقــا ممَّ
دات الَعـــالقات  الَعـــالقات الكـــورية الشــمالية-اإليرانيَّة وتوصيفهــا، ويتنــاول الثانــي محــدِّ
اء تشابُه النِّظامن السياسيَّن احلاكَمن يف طهران وبيونغ  اإليرانيَّة-الكـورية الشمالية جرَّ
يانــغ، وإدراك امليــزة االســتراتيجيَّة لألســلحة النَّوويَّــة كـــقوة رادعــة، والسياســة األمريكيــة 
جتــاه الـــدولتن، والرغبــة املتباَدلــة يف تدشــن "حتالــف مضــاّد" لتحالف "واشنطن-ســيول-
طوكيــو"، بينمــا يتطــرق الثالــث إلــى مخاطــر التعــاون العســكرّي اإليرانّي الكــوري املتصاعد 
ــووّي  علــى األمــن اإلقليمــي واخَلِليجــي، ويستشــرف الرابــع واألخيــر مســتقبَل االتفــاق النَّ

اإليرانــّي بوصــول رئيــس أمريكــي جديــد إلــى البيــت األبيــض، وأخيــًرا نتائــج الدراســة.

أوًل-أبعاد الَعالقة بني إيران وكوريا الشمالية:

ــة، تَُصنَّــف الَعالقــات اإليرانيَّة-الكوريــة الشــمالية ضمــن  َوْفًقــا ألدبيــات الَعالقــات الدوليَّ
ــة ذات الطابــع العســكرّي"، وترتكــز علــى التعــاون  َعالقــات "الشــراكة االســتراتيجيَّة الدوليَّ
املشــترك يف بنــاء منظومــة تَســلُّح متطــورة صاروخيــة ونوويَّــة )قنابــل ذرية، قنابــل نيترونية، 
قنابــل هيدروجينيــة(، فضــاًل عــن نقــل اخلبــرة واملــواّد الضروريــة إلنتــاج اليورانيــوم واملــواّد 
ــة  ــة والدوليَّ الذريــة داخلًيــا، عــالوة علــى املواجهــة املشــتركة للتهديــدات والضغــوط اإلقليميَّ
الســاعية إلجهــاض برامجهــا النَّوويَّــة خارجّيــا، وبنــاء العالقــة وفــق قاعــدة: تقــارب الدولــة 
)أ( مــن حلفــاء الدولــة )ب(، والدولــة )ب( مــن حلفــاء )أ(، مقابــل االبتعــاد عــن اخلصــوم". 
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ــة )1988-1980(  ــرة احلــرب اإليرانيَّة-الِعَراقيَّ ــى فت ــن إل ــن البلدي ــات ب ــود الَعالق وتعـ
بتبنِّــي بيونــغ يانــغ سياســة "كســر احلظــر" املفــروض علــى بيع األســلحة لطهــران، وتزويدها 
ــة الصاروخيــة يف أثنــاء احلــرب،  باملعــدات احلربيــة املطلوبــة رًدا علــى الهجمــات الِعَراقيَّ
ــة بإنتاج الصواريخ إليران،  د الرئيســي لألدوات األساســية اخلاصَّ لتتحــول بعدئــذ إلــى املزوِّ
فضــاًل عــن تزويدهــا بــأدوات تُســتخدم يف البرنامــج النَّــووّي، منهــا املــواّد الضروريــة إلنتــاج 

اليورانيــوم، وأجهــزة الطــرد املركــزي )1(.
ــت سياســة  واســتفادت إيــران مــن هــذا التعــاون بعــد أن ألقــت احلــرب أوزارهــا، إذ تَبَنَّ
"االعتمــاد علــى الــذات" يف امتــالك قــدرة مســتقلَّة علــى تطويــر الصواريــخ وإنتاجهــا، 
بتدشــن بنيــة حتتيــة صناعيــة ُكبــَرى يف مجــال التســلُّح العســكرّي التقنــي تفادًيــا ألي 
يــة متقدمــة  ضربــات صاروخيــة عراقيَّــة جديــدة، والســعي المتــالك منظومــة صواريــخ جوِّ
َوْفًقــا لـ"اســتراتيجيَّة القــوة الرادعــة". ويف هــذا الصــدد بــادرت كوريــا الشــمالية علــى وجــه 
ــات  ــة التحدي ــخ متقدمــة ملجابه ــاء منظومــة صواري ــى مســاعدة طهــران يف بن الســرعة إل
اإلقليميَّة وتعميق الشــراكة االســتراتيجيَّة من خالل إرســالها اخلبراء العسكرّين واملعدات 
ــورت مســاندتها  ــن، وتبل ــرة للعســكرّين اإليرانّي ــخ ونقــل اخلب ــاج الصواري ــة إلنت الضروري

لإليرانّيــن يف مــا يلــي)2(:
أ- بناء مواقع تخزين حتت األرض ملنظومة الصواريخ احلربية املوجهة أرض-جو.

ة للصـواريخ الباليستية. ب- تطـوير قـدرات املخازن الكبـرى للصواريخ الباليستية واملضادَّ

ج- إنتــاج منظومــة صواريــخ "ســكاد بــي" )شــهاب1 و2( وتطويــر صاروَخــي "شــهاب3 و4" 
يبلــغ مداهــا 1500.

وقــد شــهد العقــد األول مــن األلفيــة اجلديــدة يف خضــّم أزمــة البرنامــج النَّــووّي اإليرانــّي 
ــة بقــدرات  ــلُطات اإليرانيَّ مــع الغــرب تطــوُّرات يف الَعالقــات بــن البلديــن، فلــم تكتــِف السُّ
منظومــات الصواريــخ املشــار إليهــا ســلًفا، وتطلعــت إلــى منظومــة صواريــخ مبــًدى أكبــر، 
ــة بـــ19 صــاروخ "بــي إم 25" متطــوًرا يبلــغ  ــلُطات اإليرانيَّ وعلــى الفــور زّودت بيونــغ يانــغ السُّ
مــداه 2000 كــم، وتطويرهــا نســخة متقدمــة مــن الصواريــخ البحريــة "ســي-802" أرســلتها 

إلــى إيــران)3(.
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ومبجــيء العقــد الثانــي مــن األلفيــة اجلديــدة واشــتعال أزمــة البرنامــج النَّــووّي بــن إيران 
ــة عســكريَّة اســتباقية  ــرب وإســرائيل ضرب ــه الغ ــى توجي ــرات عل ــي التقدي ــرب وتوال والغ
إلجهــاض البرنامــج النَّــووّي اإليرانــّي قبيــل توقيــع االتفــاق النَّــووّي مع مجموعــة دول "1+5" 
ــة بوقــف تخصيــب اليورانيــوم  يف يونيــو 2015، ضربــت إيــران القــرارات واملطالبــات الدوليَّ
واحلصــول علــى املــواّد النَّوويَّــة مــن حلفائهــا الدوليــن ُعــْرض احلائــط، إذ شــهد هذا العقد 
-الــذي انفــرط أكثــر مــن نصــف ســنواته- تطــوُّرات جديــدة تعكــس متانــة الَعالقــات بــن 
ــة لهمــا بوقــف تخصيــب اليورانيــوم واحلــّد مــن األنشــطة  البلديــن رغــم اإلنــذارات الدوليَّ
ــة عــدم االنحيــاز بطهــران يف ســبتمبر 2012 أبرمــت الدولتــان  ــة، فعلــى هامــش قمَّ النَّوويَّ
دة ضّد الواليات الـُمتَِّحدة وإسرائيل،  َدتا بدعم جبهتهما املوحَّ "اتفاق التعاون العلمي" وتَعهَّ
وقــال الرئيــس اإليرانــّي الســابق أحمــدي جنــاد: "متاًمــا مثــل احلــال مــع كوريــا الشــمالية، 
يفــرض املســتعمرون أيًضــا ضغوًطــا سياســيَّة علــى إيــران ألنهــم ال يريــدون أن تبقــى هاتــان 
الدولتــان مســتقلتن قويتــن")4(، وهــو مــا أثــار مخــاوف أمريكيــة مــن احتماليــة أن يشــمل 
ــع قــدرات  ــن، ورف ــن البلدي ــووّي والصاروخــي ب ــاون النَّ ــن برامــج للتع ــن البلدي ــاق ب االتف
لهــا لصنــع قنبلــة نوويَّــة، وأعــاد هــذا التقــارب إلــى  إيــران إلــى مســتوى التخصيــب مبــا يؤهِّ
ي يف  أذهــان األمريكيــن مشــروع بنــاء بيونــغ يانــغ مفاعــاًل إلنتــاج البلوتونيــوم بشــكل ســرِّ

شــرقّي ســوريا 2002)5(.
ــة  ــة الضروري ــوادِّ النَّوويَّ ــل امل ــخ ونق ــة الصواري ــر منظوم ــى تطوي ــم يقتصــر األمــر عل ول
إليــران إلنتــاج اليورانيــوم، بــل امتــّد ليشــمل تدريــب العســكرّين واخلبــراء اإليرانّيــن علــى 
إجــراء "التجــارب النَّوويَّــة" علــى األســلحة الصاروخيــة والنوويــة التــي ُصنعــت بالفعــل، 
ففــي فبرايــر 2013 حضــر خبــراء نوويــون إيرانّيــون إجــراء "ثالــث اختبــار نــووي" لكوريــا 
الشــمالية لالســتفادة مــن اخلبــرة الكوريــة يف إجــراء التجــارب بوصفــه عمــاًل مــن أعمــال 
ــة)6(، وبالتزامن مع توقيع مجموعة "5+1" االتفاق  الدفــاع الذاتــي ضــّد التهديــدات اخلارجيَّ
النَّــووّي املبدئــي يف نهايــة أبريــل 2015، وُقبَيــل توقيــع االتفــاق النهائــي يف 30 يوليــو 2015، 
ــرات تعكــس اســتمرارية دعــم بيونــغ يانــغ لطهــران عســكرًيا وعــدم جديــة والتــزام  ويف مؤشِّ
ــة  ــواّد النَّوويَّ ــووّي، واســتمرارية اســتيراد امل ــا النَّ ــات تخــّص برنامجه ــأي اتفاق ــرة ب االخي
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الضروريــة مــن كوريــا الشــمالية، تأتــي التأكيــدات والزيــارات املتتاليــة للوفــود واملســؤولن 
الكوريــن إليــران ونســتعرض بعضهــا علــى النحــو التالــي:

ن مــن 7 خبــراء معنيــن بإجــراء التجــارب النَّوويَّــة والــرأس  أ- زيــارة الوفــد الكــوري املكــوَّ
ــووّي ومنظومــة توجيــه الصواريــخ الباليســتية ثــالث مــرات إليــران يف الفتــرة  احلربــي النَّ

بــن ينايــر وأبريــل 2015.
- زيارة وزير اخلارجيَّة الكوري الشمالي ري سو يانغ إليران يف منتصف يونيو 2015  ب

واالتفاق على بناء مواقع مختبرات مشتَركة وعمليات للتبادل العلمي والتكنولوجي)7(.
يوليــو 2016 ملوقــع واشــنطن تأكيــد جهــاز االســتخبارات األمريكــي يف 14   ج- 
)Free Beacon( أن إيــران خالفــت قــرارات األَُم الـــُمتَِّحدة واالتفــاق النَّــووّي مــع مجموعــة 
نــات الصواريــخ مــن كوريــا الشــمالية، وأن "الرئيــس  "5+1" وتَســلََّمت شــحنتن مــن مكوِّ
بــاراك أوبامــا تَســلَّم تقاريــر بهــذا الشــأن ولكــن امتنــع عــن إبــالغ اللجنــة األمميــة املكلَّفــة 

مبراقبــة خــرق االتفــاق".
وقــد اكتملــت َعالقــة "الشــراكة االســتراتيجيَّة" بتأكيــد البلديــن عــام 3013 الوقــوف مًعــا 
ح نائــب رئيــس  حــال توجيــه واشــنطن أي ضربــات اســتباقية ُمحتَملــة ألي منهمــا، فقــد صــرَّ
ــة الســابق اللــواء مســعود جزائــري بــأن بــالده "ســتقف إلــى  أركان القــوات املســلَّحة اإليرانيَّ
جانب بيونغ يانغ وتدافع عنها يف مواجهتها مع واشــنطن"، مضيًفا: "األمريكان وحلفاؤهم 
ون خســائر بشــرية ال حُتَصــى، وســيبلغ عــدد ضحاياهــم آالًفــا"، كمــا صرحــت بيونــغ  ســيتلقَّ
يانــغ بالوقــوف بجــوار طهــران حــال توجيــه ضربــة إجهــاض أمريكية-إســرائيليَّة إلــى 

برنامجهــا النَّــووّي)8(.
ت الَعالقــة االســتراتيجيَّة بــن البلديــن لتشــمل حلفــاء إيــران اإلقليميــن مــن  وقــد امتــدَّ
جانــب كوريــا الشــمالية وتعزيــز الَعالقــة مــع حلفــاء كوريــا الشــمالية اإلقليميــن مــن جانــب 
ــة الرافضــة  إيــران، مقابــل تــَردِّي الَعالقــات الكوريــة الشــمالية مــع عديــد مــن الــدول العربيَّ
ــر وجــود خمــس  ــع اإليرانــّي علــى حســاب أمنهــا واســتقرارها، وهــو مــا يفسِّ ــل والتوسُّ للتوغُّ
ــة فقــط يف كوريــا الشــمالية هــي ســفارات: مصــر، واليمــن، وفلســطن،  ســفارات عربيَّ
وســوريَّة، واجلزائــر. وتتجلــى مظاهــر دعــم كوريــا حللفــاء طهــران يف املنطقــة يف مــا يلي)9(:
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ــاء  ــا نظــام الرئيــس الســوري "بشــار األســد" يف بن أ- بالنســبة إلــى ســوريا: دعمــت كوري
ِعــي واشــنطن أن القصــف اإلســرائيلّي  مفاعــل نــووي شــرقّي ســوريا خــالل عــام 2003، وتدَّ
للمفاعــل الســوري خــالل عــام 2007 ووفــاة خبــراء كوريــن، كشــف عــن دور كــورّي شــمالّي 

يف بنائــه.
بـَـت كوريــا نشــطاء حــزب اهلل- الوكيــل اإليرانــّي يف لبنان- ب- بالنســبة إلــى حــزب اهلل: درَّ
عســكرًيا، وســاعدته يف بنــاء حواجــز ومالجــئ حتــت األرض، وتبــن يف حــرب لبنــان الثانية 
2006 أن هــذه النُُّظــم حتــت األرض لعبَــت دوًرا مهًمــا يف اجلانــب القتالــّي حلــزب اهلل ضــّد 
ته الصاروخية، فالصواريخ التي أطلقها احلزب  إسرائيل، كما ساعدت احلزب يف بناء قوَّ

يف أثنــاء احلــرب جتــاه األهــداف اإلســرائيليَّة كانــت إيرانيَّة التجميع كوريــة التصنيع)10(.

ة-الكـورية الشمالية: دات الَعـالقات اإليرانيَّ ثانًيا- محدِّ
دات الَعالقــات بــن وحدتــن دوليتــن مجموعــة املتغيــرات التــي ميكــن أن  يُقَصــد مبحــدِّ
ل يف النهاية السلوك السياسي اخلارجّي ألي منهما، وتؤثِّر على َعالقاتهما اخلارجيَّة  تشكِّ
كلتيهمــا جتــاه األخــرى إيجاًبــا أو ســلًبا، ورغــم وجــود اختــالف يف تصنيفهــا مــا بــن داخليــة 
ــة كاملتغيرات التي تنشــأ يف البيئة  مرتبطــة بطبيعــة النِّظامــن احلاكمــن للدولتــن، وخارجيَّ
احمليطــة ألي منهمــا، واملتمثلــة يف طبيعــة تفاعــالت النِّظــام اإلقليمــي وأمناطهــا، وطبيعــة 
النِّظــام الدولــي الســائد والــدول القائــدة فيــه والتغيــرات التــي تطــرأ عليــه وأثرهــا علــى 
النُُّظــم اإلقليميَّــة ووحداتهــا، فإنهــا تعطــي طابًعــا مميًزا وخاًصا للسياســة اخلارجيَّة، إذ إن 
يــان يف النهايــة إلــى تشــكيل منــط معــنَّ مــن الســلوك  تفاعــل هــذه املتغيــرات وتشــابكها يؤدِّ
السياســي اخلارجّي، ومن ثَمَّ شــكل الَعالقات الدوليَّة بن الدولتن)11(. ويف ضوء ما ســبق 

دات الَعالقــات اإليرانيَّة-الكوريــة الشــمالية، علــى النحــو التالي: ميكــن تنــاول أبــرز محــدِّ
ظامــن السياســين احلاكَمــن يف طهــران وبيونــغ يانــغ: يلتقــي النِّظامــان  1- طبيعــة النِّ
، منهــا انتمــاء النِّظامــن  السياســيان احلاكمــان يف طهــران وبيونــغ يانــغ يف نقــاط متــاسٍّ
"الثيوقراطــي" )احلكومــة الدينيــة( يف إيــران و"الشــيوعي" يف كوريــا الشــمالية إلــى مــا 
ى بـ"احلكــم الشــمولي" القائــم علــى: "حكــم الفــرد" أو "حكم األقليــة"، من خالل اعتبار  يَُســمَّ
احلاكــم مبعوًثــا خاًصــا للعنايــة اإللهيــة، ال يخطــئ وال ميكــن معارضتــه أو اخلــروج عليــه، 
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ــه، ويتحــدث اإلعــالم مبــا يريــد.  ل القوانــن حســب رغبت ــدَّ وتأمتــر اجليــوش بأمــره، وتَُع
ــة( يتســلح  ــدة )آيديولوجي ــى عقي ــة أو احلــزب الواحــد يســتحوذ عل ــرد أو األقلي هــذا الف
بهــا وتقــود فاعلياتــه ومينحهــا ســلطة مطلقــة، وتصبــح ِمــن ثـَـمَّ احلقيقــة الرســمية للدولــة، 
ــه وســائل  ولنشــر هــذه احلقيقــة حتتكــر الدولــة بنفســها وســائل القــوة والقمــع مًعــا، وتوجِّ
اإلعــالم، مــن صحافــة وإذاعــة وغيرهمــا، كمــا تُخِضــع النشــاطات االقتصاديــة وعناصــر 
ًدا أصيــاًل  اإلنتــاج لســيطرتها، وتصبــح جــزًءا منهــا، وتكــون هــذه اآليديولوجيــة أيًضــا محــدِّ
ــاد األخــرى  ــع عــدم جتاهــل األبع ــم اخلارجــّي م ــة جتــاه العالَ ــة للدول للسياســة اخلارجيَّ

كاملصلحــة القوميــة للبــالد، ولكنهــا تأتــي يف مرتبــة ثانيــة)12(.
ففــي إيــران يهيمــن "الولــّي الفقيــه" الــذي يتولَّــى منصبــه مــدى احليــاة بطريقــة مباشــرة 
وغيــر مباشــرة علــى النِّظــام السياســي بكاملــه، فهــو إلــى جانــب الصالحيــات الكبــرى التــي 
يتمتــع بهــا دســتورًيا ودينًيــا، ميلــك تعيــن أو توجيــه الــرأي العــاّم لتشــكيل مجلــس صيانــة 
الدســتور، ومجمــع تشــخيص مصلحــة النِّظــام، ومجلــس اخلبــراء، ومجلــس األمــن القومي، 
ســات األمنية  فــكل هــذه املجالــس تــدور يف فلكــه ونظريتــه، كما متتّد ُســلُطاته لتشــمل املؤسَّ
ســات الثقافيــة والدينيــة املرجعيــة يف إيــران وخارجهــا)13(،  ــًة كاحلــرس الثــوري، واملؤسَّ كافَّ
ــلُطات املتعــددة إلــى املرشــد ســلطًة أخــرى تتمثــل يف قدرتــه علــى  ــت هــذه السُّ لَ وقــد خوَّ
ــي  ــام" الت ــذ أوامــر اإلم ــة تنفي ــرأَّس "هيئ ــالد، إذ يت ــة للب رات االقتصادي ــدَّ ــم يف املق التحكُّ
ــة بيــع وإدارة العقــارات واألمــالك التــي تركها أصحابهــا عقب ثورة 1979،  ُوكلــت إليهــا َمَهمَّ
وحتولــت إلــى كيــاٍن اقتصــادي ضخــم يســيطر عليــه املرشــد وميلــك حصًصــا يف قطاعــات 
ــًة، بــدًءا مــن قطــاع النفــط وصــواًل إلــى إنتــاج األدويــة والصناعــة.  االقتصــاد اإليرانــّي كافَّ
ــم صالحياتــه أصبــح منصبــه بعيــًدا عــن النقــد واحملاســبة، العتبــارات سياســيَّة  ومــع تضخُّ
ــلْطة واملجتمــع، فضــاًل عــن االعتبــارات الدينيــة التــي َوَكلـَـت  ل موازيــن القــوى يف السُّ تشــكِّ

ــيَعة يف إيــران والعالـَـم)14(. ــة املرجــع األعلــى للشِّ إليــه َمَهمَّ
ويف كوريــا الشــمالية ميتلــك الرئيــس كيــم يونــغ أون" ُســلُطات ُمطلَقــة دســتورًيا، مثلهــا 
ــى  ــة، إذ يســيطر عل ــة مختلف ــه، وإن كان مــن رحــم آيديولوجي ــّي الفقي ــلُطات الول ــل ُس مث
أجهــزة الدولــة ووزاراتهــا وقواتهــا املســلَّحة، ويحتكــر وســائل اإلنتــاج وُســبُل توزيعهــا، وينّص 
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الدســتور الكوري على ملكية الدولة للموارد الطبيعية وغير الطبيعية كالســكك احلديدية 
ــة،  ســات واملرافــق واملصــارف الهامَّ والنقــل والطيــران ووســائط االتصــال واملصانــع واملؤسَّ
ونــه مــن عمــل،  أمــا امللكيــة الشــخصية فتنشــأ عــن طريــق التوزيــع االشــتراكي وفــق مــا يؤدُّ
ــة واألجنبيــة علــى  وتنــّص املــادة 37 مــن الدســتور الكــوري بخصــوص االســتثمارات اخلاصَّ
تأســيس املشــاريع االقتصادية ذات اإلدارة املشــتركة واالســتثمار املشــترك، وهذا ما ميثِّل 

عامــل طــرد لالســتثمار يف كوريــا الشــمالية)15(.

ــزة  ــان املي ــة كقــوة رادعــة: أدركــت الدولت وويَّ ة لألســلحة النَّ 2- إدراك امليــزة االســتراتيجيَّ
ــا  ــًدا مــن املزاي ــووّي عدي ــار النَّ ــر اخلي ــوة رادعــة"، إذ يوفِّ ــة كـ"ق النســبية لألســلحة النَّوويَّ
ــدرة  ــا ق ــع قرارهــا اخلارجــّي، ويعطيه ــًدا مــن االســتقاللية يف صن ــا مزي ــدول، فيعطيه لل
ــة  علــى حتســن موضعهــا كدولــة كــي تصبــح رقًمــا ال ميكــن جتــاُوُزه يف املعادلتــن اإلقليميَّ
ــة بكفــاءة وفاعليــة، ويوفــر ضمانــات البقاء،  والدوليَّــة، وحتقيــق أهــداف سياســتها اخلارجيَّ
وتوجيــه الضربــات األكثــر اتســاًعا، ومــن ميتلــك هــذه امليــزة النســبية يــَر أن الــدول األخــرى 
ــة. وقــد يســتند قــرار  ر مــراًرا وتكــراًرا قبــل مهاجمــة أي دولــة متتلــك أســلحة نوويَّ ســتفكِّ

إطــالق أي دولــة لبرنامــج نــووي عســكرّي إلــى عــدد مــن العوامــل:

الة. أ- غياب ضمانات أمنية فعَّ

- احلاجة إلى تأكيد الُهِويَّة الوطنية. ب

ج- توفير خبرات ورؤوس أموال كبيرة.

د- وجود تهديد أو إدراك وجود تـهديد خطير.

هـ- دور أكبر يف احمليطن اإلقليمي والدولـي )16(.

ــة كـ"قــوة  كذلــك تــدرك كل مــن إيــران وكوريــا الشــمالية مــدى مــا توّفــره األســلحة النَّوويَّ
ــة  ف مستشــار األمــن القومــي ووزيــر اخلارجيَّ رادعــة" مــن حمايــة لســيادتها، وقــد عــرَّ
األمريكــي األســبق هنــري كيســنغر "القــوة الرادعــة" بقولــه: "هــي قــدرة الدولــة علــى منــع أو 
حتييــد تهديــدات أو أخطــار معيَّنــة ودفعهــا بعيــًدا عــن حيِّــز العمــل املباشــر ومجــال التنفيذ 
ة تســاويها أو تفوقها يف  الفعلي عن طريق مواجهتها بتهديدات أو أخطار مقابلة أو مضادَّ
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احلجــم والتأثيــر"، فالقــوة الرادعــة تُعتبــر مظهــًرا مــن مظاهــر االســتراتيجيَّة املعاصــرة يف 
مواجهة التهديدات والتغيرات يف التقنيات والتكنولوجيا العسكريَّة املتطورة عندما تصبح 
األســلحة االســتراتيجيَّة التقليديــة غيــر قــادرة علــى مواجهــة الصواريخ االســتراتيجيَّة عابرة 
القــارَّات، أو األســلحة النَّوويَّــة الفتَّاكــة التــي ال ميكــن وقفهــا إال عــن طريــق امتــالك أســلحة 
مشــابهة يف الــدول األخــرى حتــى يتــم حتقيــق التــوازن العســكرّي بــن الدولتــن املتنازعتــن، 
وهــو مــا أطلــق عليــه بعــض الباحثــن يف الدراســات االســتراتيجيَّة مفهــوم توازن الرعــب")17(.
واتِّســاًقا مــع مــا ســبق تضــع كوريــا الشــمالية اســتراتيجيَّة "تعزيــز القــدرات النَّوويَّــة" علــى 
رأس أولوياتهــا يف ِظــّل تنامــي تهديــدات أمريــكا وحليفتَيهــا يف شــرق آســيا اليابــان وكوريــا 
ــووّي الكــوري الشــمالي، كمــا أن قــدرة  اجلنوبيــة، بتوجيــه ضربــة وقائيــة إلــى البرنامــج النَّ
الواليــات الـــُمتَِّحدة علــى تدميــر اجليــش الِعَراقــّي بســهولة يف أثنــاء غزوهــا الِعــَراق 2003 
ــدون مــن أن اجليــوش مهمــا كانــت قوتهــا وعدتهــا  جعلــت مــن صانعــي القــرار الكــوري يتأكَّ
ــى الدفــاع عــن نفســها وميكــن القضــاء  ــر قــادرة عل ــا فهــي غي ــك ســالًحا نووًي ــم متتل إن ل
د الرئيــس الكــوري الشــمالي مقولــة "مــن لــم ميتلــك أســلحة نوويَّــة  عليهــا بســهولة، ولطاملــا ردَّ
ام ُحَســن"، ويُعتقــد أن كوريــا الشــمالية لديهــا مــا  فســيالقي مصيــر الرئيــس الراحــل َصــدَّ

ــة. يكفــي مــن املــواّد االنشــطارية إلنتــاج أكثــر مــن 10 قنابــل نوويَّ
أمــا إيــران فترســخت قناعــة لــدى صنــاع قرارهــا بــأن امتالكهــا أســلحة التدميــر الشــامل 
وحــده قــادر علــى إعطائهــا قــوة الــردع الالزمــة ملنــع تنفيــذ التهديــدات األميركية-اإلســرائيليَّة 
ــة علــى حســاب  ضّدهــا إقليمًيــا بجانــب إعطائهــا مزيــًدا مــن القــوة لتحقيــق مكاســب إقليميَّ
جاراتهــا العربّيــات، وبــأن اإلحجــام األمريكــي عــن مهاجمــة كوريــا الشــمالية مــا هــو إال ترجمــة 
ــة لهــذا االعتقــاد، وقــد دفعــت مجموعــة ضــرورات إيــراَن للســعي احلثيــث المتالك الســالح  حيَّ

ــووّي، أبرزهــا: النَّ
أ- أن احلشــد العســكرّي األميركــي "املطــّوق إليــران" ميثــل مــن وجهــة نظرها تهديًدا مباشــًرا 
ملصاحلهــا االســتراتيجيَّة مــع محيطهــا املباشــر كالِعــَراق ودول اخَلِليــج وأفغانســتان وباكســتان، 

ومــع دول وســط آســيا، خصوًصــا تلــك التــي تُِطــّل علــى بحــر قزويــن.
ــم عليهــا  ــّي آســيا والشــرق األوســط يحتِّ ب- أن إيــران تعتقــد أن دورهــا التاريخــي يف غرب
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تصحيح "اخللل يف موازين القوى" الذي يتمثَّل يف امتالك ثالث قوى إقليميَّة )الهند وباكستان 
وإســرائيل( للســالح النَّووّي)18(.

ج- اإلفادة من درس احلرب األميركية على الِعَراق، الذي كان مصنًَّفا بن دول "محور الشر"، 
وتقــول فرضيــة إنــه لــو أن الِعــَراق امتلــك الســالح النَّــووّي مَلـَـا كانــت الواليــات الـــُمتَِّحدة أقدمت 
علــى مهاجمتــه. وجنــد البرهــان علــى ذلــك يف كوريــا الشــمالية التــي ُصنَِّفــت يف محــور الشــر 

ولــم تهاجمهــا الواليــات الـــُمتَِّحدة ظًنــا منهــا أنهــا متلك قــوة رادعة مبا فيها الســالح النَّــووّي.
ل "معادلــة إقليميَّــة جديــدة" قــادرة علــى  د- أن إيــران تــرى أن امتالكهــا الســالح النَّــووّي يشــكِّ

تغييــر قواعــد اللعبــة يف أمــن اخَلِليــج وجنوبــي غربــي آســيا)19(.
وإجمــااًل ميكــن القــول إن الدولتــن قــد أدركتــا قاعــدة تــوازن الرعــب ومضمونهــا هــو: "حــال 
علــم الدولــة املعتديــة امتــالك الدولــة املعتــَدى عليهــا نفــس التقنيات واألســلحة االســتراتيجيَّة 
املتوافــرة لديهــا فإنهــا بالضــرورة ســوف متتنــع عــن اســتخدام القــوة املســلَّحة ضّدهــا، وتلجــأ 
إلــى آليــة املفاوضــات الدبلوماســيَّة واحملادثــات السياســيَّة الثنائيــة أو متعــددة األطــراف حلــّل 

األزمــات العالقــة معهــا")20(.
3-السياسة األمريكية جتاه التعامل مع الدولتن )التطويق املزدوج(:

عقــب انهيــار الثنائيــة القطبيــة وســقوط االحتــاد الســوفييتي عــام 1991 تربعــت الواليــات 
الـــُمتَِّحدة علــى عــرش النِّظــام الدولــي واملعادلــة الدوليَّــة اجلديــدة، وأصبحــت كرجــل البوليس 
ــة بتبنِّيهــا سياســة التطويق املزدوج جتــاه من جتد أنهم  الدولــي احلــارس علــى الشــرعية الدوليَّ
طاتهــا يف أرجــاء العالـَـم كافــة، ويف املقابل يحكم هــذه الدولة  ميثلــون تهديــًدا ملصاحلهــا ومخطَّ
د واالنتشار على حساب مصالح الدول األخرى أدواٍت  نظام ليبرالّي إمبريالّي يتخذ من التمدُّ
لســيطرته وهيمنتــه عامَلًيــا، وعقــب أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 بــَدت الفرصــة 
ســانحة أمــام الواليــات الـــُمتَِّحدة إلعــادة صياغــة املشــهد الدولــي مبــا يتناســب ومصاحلهــا، 
ــد يف اســتراتيجيَّة هجوميــة ويف سياســات احتوائيــة منفــردة، واســتخدام القــوة  وهــو مــا جَتسَّ
يف تنفيــذ القــرارات وحمايــة املصالــح، واتضحــت هــذه الرؤيــة يف وثيقــة اســتراتيجيَّة األمــن 
ــه  ــد الــذي متثِّل القومــي األمريكــي ســبتمبر 2002، وصّنفــت الــدول مــن حيــث مــدى التهدي

للمصالــح األمريكيــة إلــى ثــالث مجموعــات كمــا يوضحــه اجلــدول رقــم )1()21(.
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جدول رقم )1( يوضح تصنيف الدول من حيث مدى تهديدها للمصالح األمريكية

مجموعة الدول الصديقة

الــدول التــي تعتمــد عليهــا 
مكافحــة  يف  واشــنطن 
اإلرهــاب، وجــاءت مصــر 
يف  اخَلِليجيــة  والــدول 

مقدمتهــا.

الــدول التــي اتهمتها واشــنطن 
مبمارســة اإلرهاب بنفســها أو 
ــة  ــات اإلرهابيَّ بدعمهــا العملي
ضــّد املصالــح األمريكيــة، 
كالِعَراق وســوريا، وقد صّنفت 
واشنطن كاًل من الِعَراق وإيران 
وكوريا الشمالية محوًرا للشر.

التــي فرضــت عليهــا  الــدول 
ــة قبــل  واشــنطن عقوبــات دوليَّ
11 سبتمبر لتورُّطها يف ممارسة 
اإلرهــاب أو التســاهل معــه، ثــم 
عــادت وغيََّرت سياســاتها بســبب 
تعاونهــا يف مكافحة اإلرهاب بعد 
11 ســبتمبر كالســودان واليمــن 

وليبيــا)22(.

مجموعة الدول التائبةمجموعة الدول الشريرة

لَت هذه الرؤية إطاًرا حاكًما حلركة النِّظام الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر،  وهكذا شكَّ
وجاءت قضيَّة مكافحة اإلرهاب والدول الراعية له على قمة أولويات الواليات الـُمتَِّحدة، 
ومــن هــذا املنطلــق جــاء ضــرب حــركات اإلرهــاب وجتفيــف منابعهــا يف أولــى مهــاّم اإلدارة 
األمريكيــة يف ذلــك الوقــت، يليــه مباشــرة هــدف تغييــر وإســقاط األنظمــة الديكتاتوريــة 
ى باالســتراتيجيَّة األمريكية  الراعية لإلرهاب، ومن هذ املنطلق وضعت واشــنطن ما يَُســمَّ
لـ"حتقيــق التفــوُّق يف شــرق آســيا والشــرق األوســط علــى الســواء"، وهــو مــا جعــل الرئيــس 
ــح لالنتخابــات الرئاســية دونالــد ترامــب يف أبريــل  أوبامــا ينتقــد بشــدة تصريحــات املرشَّ
2016 التــي قــال فيهــا: "رمبــا حــان الوقــت لدفــاع اليابــان وكوريــا اجلنوبيــة عــن نفســيهما 
بنفسيهما، وتشجعيهما للحصول على سالح نووي"، مضيًفا: "سنسحب القوات األمريكية 
م البَلـَـدان زيــادة كبيرة ملســاهماتهما لواشــنطن من  مــن اليابــان وكوريــا اجلنوبيــة مــا لــم يقــدِّ
أجــل الوجــود العســكرّي األمريكــي علــى أراضيهمــا")23(، ومــن ثــم جلــأت اإلدارة األمريكيــة 

خــالل هــذه املرحلــة التــي ســبقت توقيــع االتفــاق النــووي إلــى مــا يلــي:

ظــام اإليرانــّي: مــن خــالل فــرض العقوبــات االقتصاديــة علــى إيــران كآليــة  أ- تقويــض النِّ
ــووّي، وحظــر شــراء النفــط اإليرانــّي والتشــديد علــى  إلجبارهــا علــى وقــف برنامجهــا النَّ
ــد أرصــدة  ــّي، وجتمي ــر القطــاع النفطــي اإليران ــا لتطوي مــون دعًم ــن يقدِّ األشــخاّص الذي
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ســات ماليــة أجنبيــة تقيــم َعالقــات جتاريــة مــع البنــك املركــزي اإليرانــّي يف قطــاع  مؤسَّ
ــي  النفــط، وبذلــك أصبحــت طهــران يف موقــف ال حُتَســد عليــه، إذ أصبحــت بــن فكَّ
ــة وضغــوط الشــارع علــى احلكومــة نتيجــة مِلـَـا آلــت إليــه األوضــاع  رحــى العقوبــات الدوليَّ
ــاًرا ســلبية  وإن راكمــت آث ــِن إيــران - االقتصاديــة يف البــالد. ولكــن تلــك العقوبــات لــم تَث
علــى الصعيــد االقتصــادي- عــن املضــي قدًمــا يف تخصيــب اليورانيــوم، ويف إطــار سياســة 
التطويــق تلــك عملــت الواليــات املتحــدة علــى حتقيــق التفــوُّق النوعــي إلســرائيل مــن خــالل 
الدعــم األمريكــي لهــا بأحــدث األســلحة العســكريَّة كحليف اســتراتيجّي، كمــا عقدت عدًدا 
ــة قبــل  مــن الصفقــات العســكريَّة مــع حلفائهــا مــن الــدول العربيَّــة ملجابهــة املخاطــر اإليرانيَّ
ــووّي، بجانــب تعزيــز الوجــود العســكرّي األمريكــي يف دول اخَلِليــج مــن خــالل  االتفــاق النَّ
ــون هــذا  ــران، ك ــع إي ــارب م ــق أي تق ــان عــدم حتقي ــة لضم القواعــد العســكريَّة األمريكي
التقــارب ســوف يــؤدي إلــى ابتــزاز الواليــات الـــُمتَِّحدة والغــرب، فضــاًل عــن إمــكان التهديــد 
املباشــر للمصالــح الغربيــة، ناهيــك مبــّد حلــف الناتــو إلــى آســيا الوســطى بهــدف فصــل 

ــن. إيــران مــن الشــمال والشــمال الشــرقي عــن كل مــن روســيا والصِّ
ظــام الكــوري الشــمالي: وذلــك مــن خــالل آليــة العقوبــات االقتصاديــة  - محاصــرة النِّ ب
شــديدة الوطــأة رغــم اقتصادهــا املتدهــور أصــاًل، والضغــط مــن أجــل منــع الــدول -َوْفًقــا 
ــواّد  ــن احلليفتــن- مــن تقــدمي امل ــة مــا عــدا روســيا والصِّ ــة ذات الصل للقــرارات الدوليَّ
الضروريــة لبنــاء قنبلــة نوويَّــة، وتعزيــز الوجــود العســكرّي األمريكــي يف جنــوب شــرق آســيا 
يف كل مــن اليابــان )47 ألــف جنــدي أمريكــي تقريًبــا( وكوريــا اجلنوبيــة )27 ألــف جنــدي 
أمريكــي تقريًبــا(، ونشــر أنظمــة الــدرع الصاروخيــة املتقدمــة بهاتــن الدولتــن العتــراض 
الصواريخ الكورية الشمالية، وإرسال الغواصات النَّوويَّة لطوكيو وسيول، وإجراء التدريبات 
العســكريَّة املشــتركة ســنوًيا مــع طوكيــو وســيول ملجابهــة الهجمــات الصاروخيــة الكوريــة 
ينــي، احلليــف الرئيســي لكوريــا الشــمالية والداعــم األول  الشــمالية، وحصــار العمــالق الصِّ
هــات  اء توجُّ لبيونــغ يانــغ، بهــدف االحتــواء العســكرّي للتحديــات التــي تواجــه اإلقليــم جــرَّ

النِّظــام الكــوري الشــمالي)24(.
ــا الشــمالية(  ــران وكوري ــن )إي ــدة جتــاه الدولت ــة املوحَّ ــة األمريكي ــد أســهمت الرؤي وق
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بإدماجهمــا ضمــن محــور الشــر نتيجــة مســاعيهما المتــالك أســلحة نوويَّــة كقــوة رادعــة، 
يف الوقــت ذاتــه الــذي مت فيــه غــّض الطــرف عــن إســرائيل الـــُمدَرجة ضمــن دول العتبــة 
ــي نظــر  ــة الكبــرى، وهــذه السياســة األمريكيــة أســهمت بدورهــا يف توحيــد وجهتَ النَّوويَّ
البلديــن جتــاه ضــرورة مواجهــة تزايـُـد النُُّفــوذ األمريكي يف شــرق آســيا وجمهوريات آســيا 
الوســطى ومنطقة الشــرق األوســط، ورفضهما الهيمنة األمريكية عامَلًيا، إذ شــعرت كوريا 
الشــمالية وإيــران أن مصيــًرا مشــترًكا بــات يجمعهمــا يف مواجهــة الضغــط الدولــي، الــذي 
تَِّحدة وحلفاؤها، وعلى رأســهم إســرائيل يف منطقة الشــرق األوســط،  تتواله الواليات الـــمُ
ــووّي- تــرى  ــْورة 1979 حتــى وقتنــا الراهــن -رغــم توقيــع االتفــاق النَّ فإيــران مــا بعــد الثَّ
يف واشــنطن قــوة اســتعمارية تســعى الســتغالل الشــرق األوســط بالتعــاون مــع حلفائهــا 
ــم يف مواردهــا إلحــكام الطــوق عليهــا، وهــو مــا جعلهــا تدعــو إلــى  يف املنطقــة والتحكُّ
محاصــرة ورفــض الوجــود الغربــي واألمريكــي يف املنطقــة، كمــا أن بــن إيــران والواليــات 
الـــُمتَِّحدة تاريًخــا مــن العــداء، فالواليــات الـــُمتَِّحدة قــد يكــون مــن الصعــب أن مُتَحــى مــن 
ــا، وأيًضــا  ذاكرتهــا أزمــة احتجــاز الرهائــن األمريكيــن التــي اســتمرت طــوال 444 يوًم
مــن الصعــب أن متحــو إيــران مــن ذاكرتهــا مــا تعرضــت لــه بفعــل العقوبــات األمريكيــة 

ــة. واألوروبيــة، وعــزل إيــران دولًيــا بســبب برنامجهــا وطموحاتهــا النَّوويَّ
ــن املعســكر  ــة م ــدة الباقي ــة الوحي ــا الشــمالية الدول ــر كوري ــب اآلخــر تُعتب ــى اجلان عل
الشــيوعي مببادئهــا الصريحــة، وترفــض ُمطلًَقــا اإلمبرياليــة الرأســمالية الغربيــة، وتــرى 
ى من  يف الواليــات املتحــدة قــوة إمبرياليــة تســعى للســيطرة علــى العالـَـم ومحاصرة مــا تَبَقَّ
الــدول وبحكــم العــداء التاريخــي بــن الرأســمالية والشــيوعية فــإن بــن البلديــن اختالًفــا 
آيديولوجًيــا عميًقــا يف مــا يتعلــق بــإدارة االقتصــاد والنِّظــام السياســي واالجتماعــي، وإن 
كان للصــراع أســباب أخــرى وثيقــة الصلــة بالصــراع اإلقليمــي والدولــي علــى النفــوذ يف 

جنــوب شــرق آســيا وتقاطــع املصالــح بــن الــدول)25(.
ة تدشــن "حتاُلــف مضــاّد" لتحاُلــف "واشنطن-ســيول-طوكيو": أســهمت  4- اســتراتيجيَّ
السياسات األمريكية املوحدة جتاه الدولتن وحتالفها مع سيول وطوكيو ضّد مصاحلهما 
االســتراتيجيَّة، يف تشــكيل نــواة لتحالـُـف مضــاّد مــن "بيونــغ يانغ-بكن-موســكو-طهران"، 
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ويربــط العواصــم األربــع تعــاُون كبيــر، ســواء علــى مســتوى الَعالقــات التجاريــة أو املواقــف 
السياسيَّة، وصواًل إلى التعاون يف مجال الطاقة النَّوويَّة، فعلى مستوى املواقف السياسيَّة 
تقــف الــدول الثــالث يف موقــف الرافــض للغــرب وسياســاته، ســواء الواليــات الـــُمتَِّحدة أو 
االحتــاد األوروبــي، وتدعــم كل منهــا األخريــات يف مختلــف القضايــا العالقــة مــع الواليــات 
ن إلى جانب كوريا الشــمالية  الـــُمتَِّحدة وإســرائيل، فعلى ســبيل املثال وقفت روســيا والصِّ
يف مفاوضــات "املائــدة السداســية" حــول البرنامــج النَّــووّي الكــوري الشــمالي، التــي بــدأت 
يف أغســطس 2003 لوقــف األنشــطة النَّوويَّــة لبيونــغ يانــغ، وتوقفــت بانســحاب كوريــا مــن 
ــن وروســيا بالتوســط  معاهــدة منــع االنتشــار النَّــووّي، وهــو نفــس الــدور الــذي لعبتــه الصِّ
لــدى الغــرب يف مفاوضــات امللــف النَّــووّي اإليرانــّي قبــل توقيــع االتفــاق، ويف الوقــت ذاتــه 
تتشــابه كوريا وإيران يف العقوبات االقتصادية املفروضة عليها من الغرب نتيجة برامجها 
النَّوويَّــة، كمــا تُفــَرض علــى روســيا عقوبــات اقتصاديــة نتيجــة موقفهــا مــن أوكرانيــا، حيــث 
تدعــم االنفصاليــن املوالــن لهــا يف شــرق اجلمهوريــة الســوفييتية الســابقة، ويتعلــق وجــه 
ل ُصداًعــا يف رأس الغــرب، بالطاقــة النَّوويَّــة،  التعــاون األبــرز بــن الــدول الثــالث التــي تشــكِّ
وهــو األمــر األكثــر إثــارة للجــدل، إضافًة إلى التعاون العســكرّي بينها، كما تســعي واشــنطن 
ينــي الــذي أضحــى موجــوًدا علــى الســاحتن اإلقليميَّة  وحلفاؤهــا إلــى حصــار العمــالق الصِّ

ــة بقــوة مــن خــالل سياســة "االنتشــار الهــادئ")26(. والدوليَّ
ــة الغربيــة للَخِليــج العربــّي الغنــي بالنفــط،  وبينمــا تســيطر الواليــات الـــُمتَِّحدة علــى الضفَّ
ــن وروســيا وكوريــا الشــمالية بالتنســيق املتبــادل لتوطيــد َعالقاتهــم مــع إيــران  ســَعت الصِّ
حتى حتتفظ "باحلّد األدنى من التوازن" إلحباط املساعي األمريكية. وألن واردات النفط 
ــة الغربيــة للَخِليــج، وضفة شــرقية إيرانيَّة  فَّ مــن اخَلِليــج تتطلــب ســيطرة أمريكيــة علــى الضَّ
ــن وكوريــا، فــإن هــذا احملــور ســوف يعــوق اجلهــود األمريكيــة  مدعومــة مــن روســيا والصِّ
لفــرض حظــر علــى النفــط ضــّد دول أخــرى، ويف حالــة صــدام عســكرّي صينــّي أمريكــي 
حــول تايــوان مثــاًل، فــإن الواليــات الـــُمتَِّحدة ســتكون عاجــزة عــن إغــالق إمــدادات النفــط 
ــة الشــرقية للَخِليــج،  فَّ ــن وروســيا وإيــران تســيطر علــى الضَّ للصــن مــن اخَلِليــج، ألن الصِّ
مــة شــنغهاي للتعــاون"  ــن هــذه الرؤيــة االســتراتيجيَّة وأنشــأت "منظَّ ويف 2001 تَبَنَّــت الصِّ
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ــة  ــة األمريكي ــة الهيمن ــي ملواجه ن احلال ــق حملــور إيران-روســيا-الصِّ ــَدت الطري ــي مهَّ الت
املتصاعدة.

ومَلَّــا كانــت كوريــا الشــمالية وإيــران غيــر قادرتــن علــى املواجهــة مــع الواليــات الـــُمتَِّحدة 
وحليفتيهــا، كوريــا اجلنوبيــة واليابــان، اعتمــاًدا علــى البعديــن االقتصادي والسياســي، فقد 
عمدتــا إلــى تكريــس العامــل العســكرّي خلدمــة البعدين اللذين تفتقر إليهما دبلوماســّيتهما 
على طاولة املفاوضات واتباع استراتيجيَّة االستفادة من قدرات حلفائهما االستراتيجّين 
ــن لطموحــات  ــة والعســكريَّة، وقــد اســتجابت روســيا والصِّ ــر سياســتهما الدفاعي لتطوي
هذيــن احلليفــن مــن خــالل إمداد الدولتن باألدوات العســكريَّة بهدف التنســيق والتحالف 

ملواجهــة الــدور األمريكــي احملاِصــر لهمــا، وأيًضــا إليــران وكوريا)27(.

ثالًثا: مخاطر التـعاون العسكرّي اإليرانّي-الكوري املتصاعد:
كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم )2( ميكــن إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى املخاطــر التــي 

قــد تنتــج عــن التعــاون اإليراني-الكــورّي يف املجــال العســكري وذلــك علــى النحــو التالي:

جدول رقم )2( مخاطر التعاون العسكري الكورّي إقليمًيا ودولًيا

اخلطر اخلامساخلطر الرابعاخلطر الثالثاخلطر الثانياخلطر األول

اإلخاللاالبتزاز النَّووّي
 بالتوازن اإلقليمي

الكوارث احملتملة 
للحوادث النَّوويَّة

 لغياب "األمان النَّووّي"

إمكانية اقتناء إيران
 قنبلة هيدروجينية

 بخبرة كورية

تهديد السلم واألمن 
الدولين واخلروج عن 
قواعد النِّظام العامَلي

ــووّي" إقليمًيــا ودولًيــا: يُقَصــد باالبتــزاز النَّــووّي  1- تكريــس اســتراتيجية "االبتــزاز النَّ
ــة مــا للمجتمــع الدولــي باســتخدام قدراتهــا النَّوويَّــة التــي اكتســبتها مــن  ي وحــدة دوليَّ حتــدِّ
خــالل اخلــرق املتواصــل حملــاوالت منعهــا مــن تطويــر وإجــراء جتــارب علــى أســلحة نوويَّــة 
مــن أجــل إدارة اســتراتيجيَّة "االبتــزاز النَّــووّي" وحتقيــق مكاســب داخليــة وخارجيَّــة، وجتيد 
كوريــا الشــمالية فــن إدارة تلــك االســتراتيجيَّة بكفــاءة وفاعليــة، ففــي البدايــة جُتــِري كوريــا 
ــة، وبعــد ذلــك تعلــن عــن اســتعدادها لتفكيــك هــذه القــدرات يف حــال وافــق  جتربــة نوويَّ
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الغــرب )الواليــات املتحــدة حتديــًدا( علــى تزويدهــا بالطعام والنفط واملــواّد اخلام، وعندما 
يســتجيب الغــرب واليابــان وكوريــا اجلنوبيــة ملطالــب الرئيــس الكــوري فإنــه يتراجــع عــن 
ــووّي، ويُجــِري جتربــة إضافيــة، ثــم يعــرض علــى  التزاماتــه، ويواصــل تطويــر ســالحه النَّ
الغــرب مــرة أخــرى صفقــة يعلــن مــن خاللهــا نيتــه تفكيــك القــدرات النَّوويَّــة مقابــل الغــذاء 
والنفــط، وهكــذا دواليــك. حــدث ذلك يف ســنوات التســعينيات عند توقيــع االتفاق اإلطاري 
عام 1994، والدخول يف مفاوضات "املائدة السداسية"، وحدث أيًضا يف األلفية اجلديدة 
ــه  ــه واشــنطن وتتغاضــى عن خــالل عــام 2006 و2009 و2013، ولكــن تكــرار األمــر تدرك
لكونــه يتوافــق والرغبــة األمريكيــة يف إدارة وجودهــا ومصاحلهــا مبنطقــة شــرق آســيا)28(.

ويبــدو أن هــذا النمــوذج يقــع حتــت بصــر اإليرانّيــن، وهــو مهــّم ألن مــن يحكــم إيــران 
هــو معســكر كبيــر مــن رجــاالت الديــن، علــى رأســهم القائــد الدينــي األعلــى آيــة اهلل علــي 
ــووّي خضوًعــا مــن األفضــل التخلُّــص منــه يف أقــرب  خامنئــي، الــذي يــرى يف االتفــاق النَّ
فرصــة. صحيــح أن إيــران ال تســتطيع أن تنقطــع عــن كل العالـَـم كمــا فعلــت كوريا الشــمالية 
ــووّي  ــا النَّ ــة لوقــف برنامجه ــا ال تستشــعر أن الغــرب ال يعمــل بجدي ــل، لكــن كونه مــن قب
االبتــزازي فــإن هــذا يغــري خامنئــي وقــادة احلــرس الثــوري باســتكمال البرنامــج النــووي. 
وحتــى اآلن مياطــل روحانــي إلقنــاع الغــرب بإلغــاء العقوبــات، ولكــن عنــد إلغائها فــإن إيران 
مــن احملتَمــل أن تعــود الســتكمال برنامجهــا النــووي علــى غــرار منــوذج كوريــا الشــمالية، 
ر اليــوم بعــد توقيــع االتفــاق النَّووّي يونيــو 2015، صواريخها الباليســتية،  وعملًيــا فهــي تطــوِّ
وتســتمر يف برامجهــا النَّوويَّــة يف مخالفــة لالتفــاق النَّــووّي، وذلــك بــإدراك أمريكــي أيًضــا 

كمــا كان مــع كوريــا الشــمالية، ودالئــل ذلــك مــا يلــي:
بها اثنــان مــن الدبلوماســّين  أ- الكشــف بتاريــخ 17 يوليــو 2016 عــن وثيقــة ســرية -ســرَّ
ــى ذات  ــّد األول ــة- تَُع ــرس" األمريكي ــا يف اإلفصــاح عــن هويتهمــا لـ"أسوشــيتد ب ــم يرغب ل
ــاح  ــى أساســها يت ــي عل ــار، والت ــدول الســت الكب ــران وال ــن إي ــووّي ب ــاق النَّ ــة باالتف الصل
لطهــران اســتكمال برنامجهــا النَّــووّي بشــكل ســريع، وذلــك بعــد مغــادرة الرئيــس األمريكــي 
بــاراك أوبامــا مقعــد احلكــم، وأوضــح تقريــر لوكالــة "أسوشــيتد بــرس" أن هــذه الوثيقــة 
ــووّي الــذي ُعقــد العــام املاضــي بــن إيــران والــدول الســت  ي باالتفــاق النَّ هــي ُملَحــق ســرِّ
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الكبار، وعلى أساســه تســتطيع طهران بعد 11-15 عاًما أن تســتبدل بـ5 آالف من أجهزة 
ًرا، ويف هــذه احلالــة  الطــرد املركــزي املتهالكــة لديهــا، عــدد 3500 جهــاز طــرد أكثــر تطــوُّ
يكــون الوقــت الــذي حتتــاج إليــه إيــران لصناعــة الســالح النَّــووّي انخفــض مــن عــام إلــى 6 

أشــهر بعــد تشــغيل أجهــزة الطــرد املركزيــة األكثــر حداثــة)29(.
ب- تأكيــد الســيناتور األمريكــي "طــوم كوتــون" يف نهايــة مــارس 2015 أنــه "بإمــكان إيــران 
خــرق االتفــاق خــالل الســنوات العشــر املقبلــة واحلصــول علــى ســالح نــووي، لكــن بإمكانهــا 
أيًضــا أن تلتــزم باالتفــاق عشــر ســنوات ثــم حتصــل علــى الســالح النَّووّي بعدهــا"، الفًتا إلى 
لْنــا  أن "كوريــا الشــماليَّة احتاجــت إلــى 12 ســنة للحصــول علــى ســالح نــووي بعدمــا تََوصَّ
معهــا إلــى اتفــاق إطــار عــام 1994، ثــم اختبــرت أول ســالح مــن هــذا النــوع عــام 2006")30(.
2- اإلخالل بالتوازن االســتراتيجّي اإلقليمي: تشــير أدبيات السياســة اخلارجيَّة إلى أن 
التــوازن اإلقليمــي هــو احلالــة التــي تتعــادل أو تتكافــأ أو تتوازن عندها القدرات العســكريَّة 
والسياســيَّة واالقتصاديــة لدولــة أو مجموعــة مــن الــدول التــي يجمعهــا إطــار واحــد مــع 
غيرهــا ضمــن هــذا اإلطــار، حيــث تكفــل لهــا مواجهــة التهديــدات التــي ميكــن أن تتعــرض 
ــا، فضــاًل عــن القــدرة  ــي تتعــرض له ــع املخاطــر الت ــك من ــًة، وكذل ــا منفــردًة أو مجتمع له
ــق االســتقرار،  ــه لتحقي ــد اختالل ــوازن عن ــى التحــرُّك الســريع إلعــادة االســتقرار والت عل
ولكــن عندمــا تســعى دولــة لتحقيــق التفــوُّق العســكرّي علــى جاراتهــا يف اإلقليــم وال تتوانــى 
عــن تهديدهــم باســتخدام القــوة لتحقيــق أهدافهــا وتطلُّعاتهــا علــى حســابهم، نكــون أمــام 

اختــالل يف التــوازن االســتراتيجّي اإلقليمــي)31(.
ــة أن  ويف هــذا الســياق، فــإن مــن شــأن امتــالك كوريــا الشــمالية وإيــران ألســلحة نوويَّ
يُِخــّل بالتــوازن االســتراتيجّي اإلقليمــي يف شــرق آســيا ومنطقــة الشــرق األوســط، بيــد أن 
االختالل يف التوازن االستراتيجّي اإلقليمي سيكون أكبر يف حالة الشرق األوسط بخالف 
منطقــة شــرق آســيا التــي يقتصــر فيهــا الهــدف علــى مســاعي بيونــغ يانــغ فقــط للدفــاع 
ــعية ولهــا مطامــع إقليميَّــة وسياســة ذات  ــة توسُّ عــن نفســها، يف حــن أن إيــران دولــة إقليميَّ
ــعي )الهــالل الشــيعي( مثلــه مثل املشــاريع  لــي، وصاحبــة مشــروع اســتعماري توسُّ طابــع تََدخُّ
األوروبية-األمريكية-اإلســرائيليَّة، وميتــدّ هــذا املشــروع مــن الِعــَراق )التــي يحكمهــا حيــدر 
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العبــادي املوالــي إليــران( مــروًرا بســوريا )التــي يحكمهــا نظــام علــوي تعتبــره إيــران وكيــاًل 
لهــا ومنفــًذا لسياســاتها(، وصــوال إلــى لبنــان )التــي يتحكــم فيها حزب اهلل الشــيعي املؤمِتر 
بأمــر إيــران(، وصــوال إلــى اخَلِليــج العربــّي. ومــن ثــم فــإن اختــالل التوازن اإلقليمــي لصالح 

إيــران يف املنطقــة لــه انعكاســات وآثــار ســلبية علــى أكثــر مــن صعيــد:
د تهديــد  ــة ألمــن املنطقــة: اخلطــر اإليرانــّي لــم يَُعــد مجــرَّ أ- تصاعــد التهديــدات اإليرانيَّ
ــَراق رســمًيا  ــا، فهــا هــي ذي تبتلــع الِع ــا فعلًي ملصالــح الــدول أو أمنهــا، وإمنــا أصبــح واقًع
ــه  ــادي الــذي اتخــذت حكومت ــوزراء الِعَراقــّي حيــدر العب بقــرار املؤمِتــر بأمرهــا رئيــس ال
ــا يعنــي أنهــم ســيتحكمون يف  قــراًرا بَضــمَّ قــوات احلشــد الشــعبي للجيــش النِّظامــي مِمَّ
ــنَّة الِعَراقّيــن، كمــا  ل خطــًرا كبيــًرا علــى السُّ راتــه لصالــح إيــران وهــذا يشــكِّ اجليــش ومقدَّ
ــة كلبنــان باالعتمــاد علــى قــوى سياســيَّة  تدعــم إيــران نفوذهــا داخــل بعــض الــدول العربيَّ
مرتبطــة بهــا، وتتوغــل بقــوة يف الشــأن اليمنــي علــى نحــو أفشــل املفاوضــات اليمنيــة يف 
الُكَويْــت بإعــالن وكالئهــا باليمــن )احلوثين-علــى عبــد اهلل صالــح( عــن تشــكيل مجلــس 
قيــادة إلدارة أمــور الدولــة، وتعمــل علــى اســتخدام ورقــة الشــيعة يف دول اجلــوار إلزعــاج 
ــة  ــا تصــوُّر بشــأن حال ــرة لديه ــة مؤث ــوة إقليميَّ ــا، وتطــرح نفســها كق ــدول وإرباكه هــذه ال
ــُمتَِّحدة علــى نحــو ال يتوافــق  اإلقليــم، مبــا يرشــحها للتفــاوض والتفاهــم مــع الواليــات الـ

ــة. وأمــن املنطقــة العربيَّ
ب- تصاعــد التهديــدات ألمــن دول اخَلِليــج: متثــل إيــران مصــدر تهديــد رئيســًيا ألمــن 
اخلليــج لهــذا هــي تســعى إلــى تكريــس اخللــل القائــم يف موازيــن القــوى يف مواجهــة دول 
اخلليــج؛ إذ إن حقائــق اجلغرافيــا السياســيَّة تشــير إلــى أن القــوة اإليرانيَّــة احلاليــة إذا مــا 
أرادت أن تبحــث عــن وجهــة للتأثيــر والنفــوذ فــإن مســارها لــن يكــون ســوى إلــى الشــمال أو 
ن(،  الشــرق، ففــي الشــرق توجــد القــوى النَّوويَّــة اآلســيوية الكبــرى )الهنــد وباكســتان والصِّ
د املتــاح إليــران هــو الغــرب. ومــن زاويــة  ويف الشــمال روســيا، ومــن هنــا فــإن إمــكان التمــدُّ
أخــرى فــإن إيــران لديهــا مطامــع يف الثــروات النفطيــة يف اخَلِليــج، ومــا مييــز هــذا الهــدف 
مــن غيــره مــن األهــداف االســتراتيجيَّة األخــرى، أن تأثيــره علــى االقتصــاد العامَلــي أكبــر، 
ويعــزز هــذا التوجــه قــرب حقــول النفــط ومصايف النفط من إيران، وقدرة إيران العســكرية 
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التــي قــد متكنهــا مــن الوصــول إلــى جميــع النقــاط املســتهَدفة، وإن كان ذلــك مــن الصعــب 
ــة)32(. ــة ودوليَّ حدوثــه العتبــارات إقليميَّ

ــووّي": قــد يؤدِّي انتشــار  ــة لغيــاب آليــة "األمــان النَّ وويَّ 3- املشــكالت احملتَملــة للحــوادث النَّ
اء تعــاون كوريــا وإيــران  ــة ســواء يف شــرق آســيا أو الشــرق األوســط، جــرَّ القــدرات النَّوويَّ
ــة حــال  يف هــذا املجــال اخلطــر، إلــى بــروز مخاطــر تتجــاوز خطــر امتــالك أســلحة نوويَّ
ــة يف منطقــة الشــرق األوســط نتيجــة فقــدان كوريــا الشــمالية  انــدالع حــوادث نوويَّــة خاصَّ
ومواّدهــا املصــدرة إلــى إيــران آلليــة "األمــان النَّــووّي"، وهــذا يطــرح أبعــاًدا إضافيــة ميكــن 

حتديدهــا علــى النحــو التالــي:
ة: تتصــل بالتوتُّــرات والضغــوط السياســيَّة التــي ميكــن أن تــؤدِّي إليهــا  أ- مخاطــر سياســيَّ
ــة نحــو إنتــاج أســلحة  حالــة القلــق إزاء احتمــاالت اجتــاه الــدول التــي متتلــك قــدرات نوويَّ

ــب اإلقليمــي أو الشــكوك املتباَدلــة. نوويَّــة، مبــا يخلــق حالــة دائمــة مــن الترقُّ
ة: تتصــل بطبيعــة املنشــآت النَّوويَّــة بوصفها أهداًفــا حيوية، ويتزايد  ب- مخاطــر عســكريَّ
ــة احلــرب  ــة يف حال ــى املفاعــالت النَّوويَّ ــداء عل ة لالعت هــذا اخلطــر مــع احتمــاالت جــادَّ
ة، واتصــااًل بذلــك تُوَجــد مخاطــر مــن احتمــال إلقــاء النفايــات النَّوويَّــة  أو التوتُّــرات احلــادَّ
ة ألغراض عدائية يف حاالت التوتُّر املسلَّح، أو ما يطلق عليه األسلحة اإلشعاعية  الـــُمِشعَّ
واحلــرب اإلشــعاعية، وهــي تهديــدات كامنــة يف األقاليــم التــي تشــهد انتشــاًرا للقــدرات 

النَّوويَّــة، ومنهــا إقليــم منطقــة الشــرق األوســط)33(.
ج- مخاطــر بيئيــة: تتصــل مبجموعــة مــن املشــكالت التــي ميكــن أن تترتــب علــى انتشــار 
املنشــآت النَّوويَّــة يف منطقــة معيَّنــة، مثــل تســرُّب اإلشــعاعات النَّوويَّــة مــن املفاعــالت 
ــة يف ظــروف غيــر آمنــة، وال تقتصــر آثارهــا عــادًة علــى  واملرافــق أو نقــل النفايــات النَّوويَّ
الدولــة صاحبــة البرامــج النَّوويَّــة، وإمنــا متتــّد إلــى الــدول املجــاورة وحتــى ألقاليــم بعيــدة.
د- مخاطر أخرى: ترتبط بأمن املواّد النَّوويَّة يف الظروف غير العاديَّة، ففي حالة عدم 
االســتقرار السياســي داخــل الــدول علــى نحــو مــا ُطــرح خــالل تفــكُّك االحتــاد الســوفييتي 
الســابق، ومــا ارتبــط بذلــك مــن مشــكالت يف تأمــن الســيطرة علــى القــدرات النَّوويَّــة، إذ 
ات النَّوويَّــة أو تهريــب  طــرح هــذا عملًيــا مشــكالت مــن نــوع االســتيالء علــى املــوادِّ أو املعــدَّ
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عناصــر أو جماعــات مختلفــة لهــا لالجتــار فيهــا أو اســتخدامها َوْفًقــا ملفاهيــم مثيــرة، مثــل 
"الســوق النَّوويَّــة الســوداء" أو "اإلرهــاب النَّــووّي".

وعلــى ضــوء ذلــك تَُعــّد دول اخَلِليــج يف مقّدمة الدول التي ســوف تصاب بالضرر املباشــر 
اء تنامــي قــدرات إيــران النَّوويَّــة، إذ يقــع مفاعــل بوشــهر، الــذي يَُعــّد أحــد أهــّم املرافــق  جــرَّ
اإليرانّيــة النَّوويَّــة، علــى اجلــزء الغربــي مــن اخَلِليــج العربــّي، ويعتمــد هــذا املفاعــل بصفــة 
أساســية على تقنيات مســتوردة من كوريا الشــمالية التي ال متلك عناصر "األمان النَّووّي" 
ــتخدم يف  ــي تُس ــدات الت ــى اآلالت واملع ــي عل ــي ويف ظــّل احلظــر الغرب ــة، وبالتال املضمون
الصناعــة النَّوويَّــة، فــإن إيــران قــد تســعى إلجنــاز تََســلُّحها النَّــووّي وإمتامــه باعتمــاد آالت 
ب)34(. نوويَّــة أقــّل ضماًنــا، وهنــا تُصِبــح دول اخَلِليــج يف مرمى اخلطر إذا ما حدث أّي تســرُّ
4- إمكانيــة اقتنــاء إيــران قنبلــة هيدروجينيــة بخبــرة كوريــة: إذا جنحــت كوريــا الشــمالية 
ــى  ــه عل ــة وحمل ــة هيدروجيني ــب رأس قنبل -وقــد تنجــح خــالل ســنة أو ســنتن- يف تركي
ــَرت قنبلتهــا الهيدروجينيــة األولى نهايــة يونيو 2016 بحضور  صــاروخ باليســتي بعــد أن فجَّ
خبــراء إيرانّيــن، فــإن األمــر قــد يــؤدِّي إلــى نقــل هــذه التكنولوجيــا إلــى إيــران خــالل وقــت 
ليــس بطويــل يف ضــوء َعالقــة الشــراكة االســتراتيجيَّة ذات الطابــع العســكرّي بــن البلدين. 
وهــذا مقلــق للغايــة ألن قــوة التخريــب للقنبلــة الهيدروجينيــة أكبــر مبئــة مــرة مــن قــوة قنبلة 
نوويَّــة عاديــة، وأقــوى مبئــة مــرة أو رمبــا مئــات املــرات مقارنــة بالقنبلــة الذريــة، وتعادل قوة 
قنبلــة هيدروجينيــة عاديــة قــوة انفجــار نحــو عشــرين مليــون طــن مــن مــادة "تــي إن تــي" 
ن  )TNT(، ويف العالـَـم خمــس دول فقــط، هــي الواليــات الـــُمتَِّحدة وروســيا وبريطانيا والصِّ

وفرنســا، جنحــت يف إجــراء جتربــة القنبلــة الهيدروجينيــة حتــى اآلن)35(.
ــص تداعيــات القنبلــة الهيدروجينيــة لكوريــا الشــمالية ليــس فقــط يف إمكانيــة  وتتلخَّ
نقــل هــذه التكنولوجيــا إلــى إيــران، التــي يتوافــر لديهــا املــال إلــى حــّد مــا مــن أجــل شــراء 
تكنولوجيــا كهــذه مــن كوريــا الشــمالية الفقيــرة ال ســيما يف أعقــاب االتفــاق النَّــووّي وإلغــاء 
العقوبــات االقتصاديــة، وإمنــا أيًضــا يف اختــالل التــوازن اإلقليمي أكثــر وأكثر لصالح إيران 
ــة أن رجــاالت احلكــم يف  لهــا اإلقليمــي والدولــي، وابتــالع دول أخــري باملنطقــة، بخاصَّ وتوغُّ

إيــران لديهــم عقيــدة عســكريَّة تطمــح إلــى دخــول النــادي النَّــووّي.
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ظام العامَلي:  5- تهديد السلم واألمن الدولين واخلروج عن قواعد النِّ

إن كل عــدوان مــن دولــة ضــّد دولــة أخــرى عضــو أو غير عضو يف األم املتحدة أو اقتناء 
أســلحة تدميرية أو تهديد باســتخدام القوة العســكريَّة أو اســتخدامها ضّد وحدات أخرى 
قائمــة باإلقليــم أو التــورُّط يف أعمــال التخريــب، وذلــك باســتخدام جماعــات مســلَّحة أو 
ل تهديــًدا لألمــن والســلم الدوليــن وخروًجــا  قــوات وجنــود غيــر نظاميــن أو مرتزقــة، يشــكِّ
يــة  علــى قواعــد النِّظــام العامَلــي القائمــة علــى حفــظ الســلم واألمــن وإمنــاء الَعالقــات الودِّ

ــة بالطــرق الســلمية. بــن األم والتعــاون علــى حــل املشــكالت الدوليَّ
ومتثــل إيــران وكوريــا جتســيدا واقعيــا لتهديــد الســلم واألمــن الدوليــن علــى ضــوء هــذه 
العوامــل، حيــث لــم تتــواَن كوريــا الشــمالية وإيــران عــن اســتيراد املــواّد الضروريــة لبنــاء 
ح متطوِّرة صاروخية، ولم  املفاعالت النَّوويَّة كاليورانيوم والبلوتونيوم وبناء منظومات تََســلُّ
ــف الدولتــان عــن التهديــد باســتخدام القــوة املســلَّحة يف منطقتَي شــرق آســيا والشــرق  تتوقَّ
ــة، األول يف 2006 والثانــي يف  ــارات نوويَّ ــة اختب ــا الشــمالية أجــرت ثالث األوســط، فكوري
ــَرت قنبلتهــا الهيدروجينيــة األولــى يف 6 ينايــر 2016  2009 والثالــث يف 2013، وأخيــًرا فجَّ
ــا يعطــي مثــااًل واضًحــا عــن مــآالت االنســياق  يف تطــور خطيــر علــى األمــن الدولــي، ممَّ
خلــف وعــود أنظمــة دول جتاهــر بعدائهــا وخطرهــا علــى أمــن محيطها اإلقليمــي والدولي، 
وإن أحــد تلــك املــآالت خــروج هــذا النِّظــام عــن قواعــد النِّظــام العامَلــي، وإخاللــه بالتــوازن 
اإلقليمــي، وتــزداد مضاعفــات ذلــك عندمــا يكــون هــذا النِّظــام شــمولًيا وديكتاتورًيــا بشــكل 

جنوني)36(.
َدت مــراًرا وتكــراًرا باســتخدام القــوة املســلَّحة وإغــالق مضيــق  واجلمهوريــة اإليرانيَّــة هــدَّ
ل ممــًرا مالحًيــا دولًيــا ومعبــًرا للنفــط اخَلِليجــي للغــرب والواليــات  هرمــز الــذي يشــكِّ
ــن خــالل  ــان( م ــن، وســوريا، ولبن ــَراق، واليم ــدول املجــاورة )الِع ــُمتَِّحدة، وتخــرِّب يف ال الـ
ــس وعمــل أجهــزة االســتخبارات، وإرســال املقاتلــن العســكرّين  الطائفيــة والتســلُّح والتجسُّ
وغيــر العســكرّين لتنفيــذ أعمــال عدائيــة لصالــح طائفــة ضــّد طائفــة أخــرى، وال تّدخــر 
ا لألمن والســلم  ل تهديًدا مباشــرً جهًدا يف االســتمرار يف بناء املفاعالت النَّوويَّة التي تشــكِّ

ــووّي يف يونيــو 2015. الدولــي رغــم توقيعهــا االتفــاق النَّ
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خامتــــة
يف النهايــة ميكــن القــول إن هنــاك مجموعــة مــن النتائــج يف ضــوء املعطيــات الســابقة، 

وميكــن حتديدهــا كمــا يوضــح اجلــدول رقــم )3(.

وبشيء من التفصيل ميكن اإلشارة إلى هذه النتائج على النحو التالي:

النتيجة  اخلامسةالنتيجة  الرابعةالنتيجة  الثالثةالنتيجة  الثانيةالنتيجة  األولى

والدة كوريا 
شمالية ثانية 

باملنطقة

التحوُّل نحو
 نظام إقليمي ثنائي 

القطبية النَّوويَّة

السياسة األمريكية 
ال تفضل إزالة 

البرنامجن النَّووّين 
للدولتن بشكل كامل 
ألهداف بعيدة متس 

املصالح واملوارد.

الدول الغربية 
-وللمفارقة- 
ستكون معنيَّة 

بحماية نظام الولّي 
الفقيه وكيم أون 
بشكل غير مباشر

ستستمر إيران يف 
عية  سياستها التوسُّ

والتخريبية جتاه دول 
اجلوار اإلقليمي 
وتهديد أمن اخَلِليج

ــرق  ــة الشـ ــاق منطقـ ــر يف نطـ ــكل كبيـ ــمالية وارد بشـ ــا الشـ ــوذج كوريـ ــرار منـ 1- تكـ
األوســـط، إذ ال تختلـــف إيـــران كثيـــًرا عـــن كوريـــا الشـــمالية بالنظـــر إلـــى طبيعـــة 
دات الَعالقـــات بـــن الدولتـــن وطموحـــات إيـــران النَّوويَّـــة وحقيقـــة املوقـــف  محـــدِّ

األمريكـــي مـــن البرنامـــج النَّـــووّي اإليرانـــّي والكـــوري الشـــمالي.

ــاع نطـــاق تأثيـــر  ــازة الســـالح النَّـــووّي ســـيؤدى إلـــى اتسـ 2- متكـــن إيـــران مـــن حيـ
إيـــران يف املنطقـــة، مبـــا يجعلهـــا قـــادرة علـــى تغييـــر أوضـــاع وموازيـــن القـــوى اإلقليميـــة 
ـــح تغييـــر بنيـــة النِّظـــام اإلقليمـــي يف الشـــرق األوســـط  ـــا، بـــل ومـــن املرجَّ الســـائدة حالًي
ــي  ــى ثنائـ ــة Nuclear Uni-polarity إلـ ــة النَّوويَّـ ــادي القطبيـ ــي أحـ ــام إقليمـ ــن نظـ مـ
امـــات  ـــة Nuclear Bipolarity، وهـــو مـــا ســـيُدِخل هـــذا النِّظـــام يف دوَّ ـــة النَّوويَّ القطبي

ـــاردة مســـتقبَاًل. ـــة ب حـــرب نوويَّ

3- الواليـــات الــــُمتَِّحدة ال تريـــد إزالـــة البرنامجـــن النَّووّيـــن لكوريـــا الشـــمالية 
وإيـــران بشـــكل كامـــل، ألن هـــذا يتعـــارض ومصاحلهـــا ووجودهـــا باملنطقتـــن، والواقـــع 
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ــًرا علـــى األمـــن اإلقليمـــي الـــذي تنتمـــى إليـــه كل مـــن  ــًرا مؤثـ ــا تلعـــب دوًرا خطيـ أنهـ
الدولتـــن كوريـــا وإيـــران، ودليـــل ذلـــك توقيعهـــا االتفـــاق اإلطـــارّي مـــع كوريـــا الشـــمالية 
ــع  ــن مـ ــا مرتـ ــل توقيعهـ ــم ميثِّـ ــران يف 2015، فلـ ــع إيـ ــووّي مـ ــاق النَّـ يف 1994 واالتفـ
الدولتـــن خطأيـــن متتاليـــن كمـــا يقـــول عديـــد مـــن املراقبـــن واحمللِّلـــن، وإمنـــا 
مت التوقيـــع عمـــًدا، فمـــن ناحيـــة يُظِهـــر ذلـــك الواليـــات الــــُمتَِّحدة أمـــام حلفائهـــا 
يف شـــرق آســـيا )كوريـــا اجلنوبيـــة واليابـــان( ويف الشـــرق األوســـط )دول اخَلِليـــج( 
ســـاعيًة لـــدرء التهديـــدات احمليطـــة بهـــم وحتقيـــق األمـــن لهـــم ومـــن ثـــم تهدئـــة األمـــور، 
ــع "املهيمـــن  ــران ملوضـ ــود إيـ ــاحة للدولتـــن دون صعـ ــة أخـــرى تتـــرك السـ ومـــن ناحيـ
اإلقليمـــي "Regional Hegemony" لالســـتمرار يف برنامجيهمـــا النَّوويَّـــن بشـــكل ســـّري 
ــك  ــّي، وكذلـ ــووّي اإليرانـ ــج النَّـ ــّص البرنامـ ــا يخـ ــربة يف مـ ــق املسـ ــفت الوثائـ ــا كشـ كمـ
إن حـــّل مشـــكلة  إذ   ،2016 ينايـــر  الهيدروجينيـــة يف  يانـــغ قنبلتهـــا  بيونـــغ  تفجيـــر 
ــعار  ــن وإشـ ــن يف املنطقتـ ــق األمـ ــاه حتقيـ ــمالي معنـ ــوري الشـ ــّي والكـ ــووّي اإليرانـ النَّـ
إلـــى واشـــنطن ومطالبتهـــا بإجـــالء قواعدهـــا العســـكريَّة  دولهمـــا بعـــدم احلاجـــة 
مـــن املنطقتـــن واالســـتغناء عـــن دورهـــا، وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع حتقيـــق مصاحلهـــا 

وانتشـــارها باملنطقتـــن.
4- الـــدول الغربيـــة، ويف القلـــب منهـــا الواليـــات الــــُمتَِّحدة، ســـتجد يوًمـــا أنهـــا لـــم 
ـــة بشـــكل  ـــة- ســـتكون معنيَّ ـــا -للمفارق ـــل إنه ـــة، ب ـــة نوويَّ ـــل شـــيء جتـــاه دول تســـتِطع فع
ــّي الفقيـــه وكيـــم يونـــغ أون بشـــكل غيـــر مباشـــر، فانـــدالع  ــام الولـ كبيـــر بحمايـــة نظـ
فوضـــى أو حـــدوث خلخلـــة يف هـــذه الـــدول النَّوويَّـــة قـــد يُلِحـــق ضـــرًرا حقيقًيـــا 
باألمـــن اإلقليمـــي والدولـــي، إذ إن النِّظامـــن اإليرانـــّي والكـــوري الشـــمالي ال ميكـــن 
الوثـــوق بهمـــا أو التعويـــل عليهمـــا، ال ســـيما وأن النِّظـــام اإليرانـــّي مثـــاًل مســـتمّر 
يف عملياتـــه العدوانيـــة جتـــاه جيرانـــه، وســـتجد الـــدول الغربيـــة -وعلـــى رأســـها 
ــوت  ــقوطها وباملـ ــف بسـ ــا يهتـ ــا ثيوقراطًيـ ــي نظاًمـ ــها حتمـ ــُمتَِّحدة- نفَسـ ــات الــ الواليـ
ـــة مصيـــًرا يشـــبه مصيـــر كوريـــا اجلنوبيـــة التـــي  لهـــا، وســـتواجه دوُل اخَلِليـــج العربيَّ

ســـتصبح رهينـــة للحمايـــة األمريكيـــة.
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ـــة  العربيَّ الدبلوماســـيَّة  فشـــل  مقابـــل  الواضـــح  األمريكـــي  املوقـــف  5- يف ضـــوء 
ــج  ــاه البرامـ ــط جتـ ــرق األوسـ ــيا والشـ ــرق آسـ ــي شـ ــة يف منطقتَـ ــة الواضحـ واخَلِليجيـ
ـــة"، ستســـتمر إيـــران يف  النَّوويَّـــة وتراجعهـــا عـــن سياســـة "حتجيـــم القـــوى اإلقليميَّ
ــوريا  ــَراق وسـ ــي يف الِعـ ــوار اإلقليمـ ــاه دول اجلـ ــة جتـ ــعية والتخريبيـ ـ ــتها التوسُّ سياسـ

ـــة. واليمـــن ولبنـــان، وغيرهـــا مـــن الـــدول العربيَّ
وملواجهـــة هـــذه االحتمـــاالت فـــإن للحركـــة مجـــااًل ميكـــن مـــن خاللـــه التفاعـــل مـــع 

ســـيناريوهات اخلطـــر وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي:
َعالقاتهـــا  واإلمـــارات،  ـــُعوِديَّة  السُّ وحتديـــًدا  اخَلِليجيـــة،  الـــدول  تســـتغّل  أن   -1
ـــن مـــن أجـــل خلـــق تفاهمـــات مـــع كوريـــا الشـــمالية مـــن شـــأنها  املتصاعـــدة بالصِّ
ـــن  ـــكان، والصِّ ـــدر اإلم ـــران ق ـــا الشـــمالية وإي ـــن كوري ـــة ب ـــات النَّوويَّ احلـــّد مـــن الَعالق
قـــادرة علـــى ذلـــك ألنهـــا حتتفـــظ بَعالقـــة تعـــاون قويـــة وحتالـــف مـــع القيـــادة الكوريـــة.
ــووّي يف  ــاق النَّـ ــج االتفـ ــُمتَِّحدة ونتائـ ــات الــ ــى الغـــرب والواليـ ــل علـ ــدم التعويـ 2- عـ
حتجيـــم قـــدرات إيـــران النَّوويَّـــة لكونهـــا صاحبـــة مصلحـــة يف اســـتمرارية البرنامـــج 
النَّـــووّي اإليرانـــّي باملنطقـــة، إذ يضمـــن ذلـــك وجودهـــا وحتقيـــق مصاحلهـــا، فـــإذا 
ـــع مـــع الـــدول الســـت الكبـــار  مـــا اعتمـــدت دول املنطقـــة علـــى االتفـــاق النَّـــووّي املوقَّ
فســـتصير إيـــران كوريـــا شـــمالية ثانيـــة، بـــل ال بـــد مـــن التصريحـــات املتواليـــة املطالبـــة 
دة علـــى البرنامـــج النـــووي اإليرانـــّي، وإال فســـتتمكن طهـــران مـــن  بفـــرض رقابـــة مشـــدَّ
ــك  ــون ذلـ ــا أن يكـ ــرورة أيًضـ ــس بالضـ ــّي، وليـ ــكل خفـ ــووّي بشـ ــا النَّـ ــة برنامجهـ متابعـ
داخـــل حدودهـــا. لذلـــك فمـــن احملتَمـــل أن متتلـــك إيـــران برنامًجـــا نووًيـــا ســـّرًيا خـــارج 
ـــووّي ألهـــداف عســـكريَّة،  ـــر النَّ ـــة التطوي ـــى إمكاني ـــاظ عل ـــى احلف حدودهـــا، يهـــدف إل

لتلتـــّف بذلـــك علـــى االتفـــاق النَّـــووّي.
ـــة، وعلـــى رأســـها دول اخَلِليـــج، مـــع كوريـــا اجلنوبيـــة  3- أن تتعـــاون الـــدول العربيَّ
واليابـــان املتضررتـــن مـــن برنامـــج بيونـــغ يانـــغ النَّـــووّي، مـــن أجـــل التأثيـــر علـــى 
ـــة ضـــّد كوريـــا الشـــمالية وإيـــران وفضـــح  الـــرأي العـــاّم العامَلـــي وشـــّن حملـــة دوليَّ
عـــن  ـــف  التوقُّ علـــى  إلجبارهمـــا  طاتهمـــا،  ومخطَّ النوويـــن  برنامجيهمـــا  مخاطـــر 
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تطويـــر األســـلحة النَّوويَّـــة.
وختاًمـــا، تشـــير قـــراءة الواقـــع واســـتقراء التاريـــخ إلـــى أن األنظمـــة الشـــمولية 
ـــر ســـلطة  ـــل ملشـــروعها غي ـــن حام ـــى م ـــال يبق ـــا، ف ـــة واملجتمـــع مًع ـــّوض الدول ـــا تق حتًم
يـــزداد طابعهـــا اإلكراهـــي إلـــى أن يصيـــر ُهِويَّتهـــا الوحيـــدة ومركـــز إعـــادة إنتاجهـــا 
أساســـها  ومتعاظمـــة  متعمـــدة  بصـــورة  تُلِغـــي  ـــلْطة  السُّ هـــذه  وألن  واســـتمرارها. 
املجتمعـــي، فإنهـــا تتحـــول إلـــى بنـــاء معلَّـــق يف الفـــراغ، ال يســـتند إلـــى أي أســـاس، يعيـــد 
إنتـــاج نفســـه مـــن فـــوق، مـــن القيـــادة ممثَّلـــة يف شـــخص الرئيـــس أو الولـــّي الفقيـــه، 
فيشـــّل اجلمـــود حركتـــه ويحـــول أجهزتـــه الضخمـــة األمنيـــة واإلداريـــة واحلزبيـــة، 

ع حتـــت ثقلـــه. إلـــخ، املكلفـــة بإدارتـــه أو حمايتـــه، إلـــى عـــبء يتصـــدَّ
ــي  ــى، التـ ــه األولـ كـ ــة تفكُّ ــدأ مرحلـ ــع، تبـ ــذا الوضـ ــي هـ ــام اآليديولوجـ ــوغ النِّظـ وببلـ
ـــات إدارة وحكـــم مـــن خارجـــه.  ـــات وتقني ًدا يكمـــن يف اســـتعارة آلي تأخـــذ شـــكاًل محـــدَّ
آليـــات وتقنيـــات غيـــر آيديولوجيـــة، تُســـتخدم مـــن أجـــل عـــالج أزماتـــه وإرســـاء قواعـــد 
ــاة يف  ــى احليـ ــادًرا علـ ــه قـ ــره وجعلـ ــه وتطويـ ــوده تضمـــن حتديثـ ــة لوجـ ــدة داعمـ جديـ
زمـــن متَغيِّـــر، عندئـــذ تبـــرز عقليـــة مقطوعـــة الصلـــة باآليديولوجيـــا، تغلـــب عليهـــا 
ـــة النِّظـــام وطابعـــه أهميـــة أُولَـــى بالنســـبة إليهـــا،  نزعـــة تقنيـــة محضـــة، ليـــس لقضيَّ
ينـــي  هـــا لونـــه" كمـــا قـــال ذات مـــرة الصِّ فهـــي "تريـــد ِقًطـــا يصطـــاد الفئـــران وال، يهمُّ
ينيـــة دينـــغ ســـياو بينـــغ. بســـيطرة هـــذه العقليـــة  مهنـــدس التجِربـــة التنمويـــة الصِّ
ـــلْطة، يســـقط هـــذا  ـــد السُّ ـــى مقالي ـــث- عل ـــل النِّظـــام الشـــمولي الثال ـــا جي ـــي ميثله -الت

النِّظـــام، ألن اســـتمراره يصيـــر -ببســـاطة- ضرًبـــا مـــن االســـتحالة.
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