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يف القمة التاريخية يف سنغافورة يف 12 حزيران املايض، وقع الرئيس االمرييك دونالد ترامب والزعيم الكوري الشاميل كيم جونغ 
اون وثيقة "شاملة" اثارت الكثري من التفاؤل. لكن شكوكا طرحت عن طبيعة ما جرى، وحقائق التسوية، وتداعياتها التي قد 

ال تظهر مفاعيلها قبل سنوات، خصوصا حيال نزع السالح النووي من شبه الجزيرة الكورية

تقرير

يأملوا  ان  املتفائلني  حق  من  كان  اذا 
اقل  عىل  النها  سنغافورة  قمة  من  خريا 
من  املخاوف  من  الكثري  بددت  تقدير، 
اشهر  بضعة  قبل  بدت  نووية  مواجهة 
املشككني  حق  من  فان  حتمية،  كأنها 

ترامب وكيم... تفاؤل وشكوك بعد القمة التاريخّية
حرب 70 سنة أتبّددها مصافحة 12 ثانية؟

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

خصوصا  االسئلة  من  الكثري  يطرحوا  ان 
بها  ادىل  التي  والترصيحات  االتفاق  وان 
الرئيس االمرييك دونالد ترامب او صدرت 
من واشنطن، مل تقدم اجابات شافية حول 

الكثري من املسائل. 

التهديدات  تبادل  من  الرسيع  االنتقال 
الشاميل  الكوري  والزعيم  ترامب  بني 
النووي"  "الزر  باستخدام  اون  جونغ  كيم 
الحديث عن  اىل  قليلة مضت،  اشهر  قبل 
احتامالت القمة يف حد ذاتها، كان مفاجئا 

شبه  من  النووي  السالح  الخالء  وثيقة  سنغافورة  يف  اون  جونغ  وكيم  ترامب  دونالد  وقع 
الجزيرة الكورية.

تتحدث الوثيقة عن "ضامنات امنية" امريكية لبيونغ يانغ، وعن عالقات جديدة بني البلدين.
ووفقا للوثيقة، ستجري "مفاوضات الحقة يقودها وزير الخارجية االمرييك )مايك بومبيو( ومسؤول 
التعاون القامة عالقات جديدة بني امريكا  كوري شاميل". وتنص عىل ان "ترامب وكيم يتعهدان 

وكوريا الشاملية، والتعاون الحالل السالم والرخاء يف شبه الجزيرة الكورية". 
الكشف عن رفات ارسى  الشاملية  املتحدة وكوريا  الواليات  ينبغي عىل  انه  كام تنص عىل 

الحرب واملفقودين. 

الوثيقة الشاملة

االنتظار  يتعني  مازال  اىل كثريين.  بالنسبة 
اليه  ستذهب  الذي  املدى  ملعرفة  قليال 

تداعيات قمة سنغافورة بني الرجلني. 
 70 منذ  رسميا  قامئة  حرب  حالة  هناك 
الرجلني  مصافحة  مجرد  فان  لهذا،  سنة. 
كامريات  امام عدسات  متواصلة  ثانية   12
سينتوسا،  جزيرة  يف  العاملي،  االعالم 
يف  للقراصنة  معقال  كان  الذي  املنتجع 
اقامته  كبريا  وسجنا  عرش،  التاسع  القرن 
العاملية  الحرب  الرسى  اليابانية  القوات 

الثانية، شكلت حدثا تاريخيا يف ذاته. 
الثابت حتى االن ان االعالن املشرتك الذي 
الكورية  الجزيرة  شبه  اخالء  عن  تحدث 
العبارة  اىل  يرق  مل  النووي،  السالح  من 
السحرية التي اعتمدها االمريكيون طويال: 
"نزع اسلحة نووية كامل، وميكن التحقق 

منه، وال عودة عنه". 
غري ان املواقف التي اطلقها ترامب مبجرد 
باملصافحة،  راض  بأنه  تيش  القمة،  انتهاء 
مع  عليها  اتفق  التي  العامة  وباملبادئ 
الزعيم الكوري الشاميل، من دون توقعات 

كربى او رسيعة. 
ينكرس  مل  ما  شيئا  ان  يعني  ال  ذلك  لكن 
الباردة،  الحرب  جبهات  آخر  جدار  يف 
االسابيع  يف  العامل  سيشهده  تقاربا  وان 
واالشهر املقبلة، مبا يف ذلك زيارة محتملة 
اون،  جونغ  كيم  من  االبيض  البيت  اىل 
كام اعلن ترامب بنفسه... او حتى بداية 
شواطئ  عىل  فندقية  منتجعات  انشاء 
كوريا الشاملية الخالبة كام وصفها الرئيس 
واغراء  االنفتاح،  عىل  كمؤرش  االمرييك، 

االستثامرات، والذي تراهن عليه واشنطن 
يف هذه الدولة الشيوعية املغلقة.

للحرب  رسميا  انهاء  العامل  يشهد  قد  كام 
منذ عرشات  قائم  هو  ما  ان  اذ  الكورية، 
الحرب  نهاية  منذ  معلنة  هدنة  السنني، 
التي حصدت ارواح 5 ماليني انسان ما بني 
عامي 1950 و1953.  اال ان انهاء الحرب 
لن يكون بني ترامب وكيم وحدهام. عىل 
الجنوبية  تكون حارضة، وكوريا  ان  الصني 

ايضا ورمبا اليابان. 
التي  التشكيك  اجواء  من  الرغم  عىل 
اال  سنغافورة،  قمة  حول  كثريون  اثارها 
كبريا  اخرتاقا  ان  املتفائلني شددوا عىل  ان 
لقاء  عقد  مجرد  من  تحقيقه  ميكن  ال 
واحد. حتى ترامب نفسه حاول ان يكون 
من  توقعاته  تناول  طرح  يف  متواضعا 
القمة، عندما اشار اىل ان عملية التخلص 
من السالح النووي ستتطلب سنوات عدة. 
لخصت مسؤولة امريكية سابقة املشهد يف 

تعارف  "لقاء  بانه  السنغافورية  الجزيرة 
زائد انهاء الحرب الكورية". 

الجزيرة  شبه  يف  للغاية  دقيقة  املعادلة 
التخيل  ان  يعتقدون  كثريون  الكورية. 
النووي  السالح  عن  غريهم،  او  لالمريكيني 
يعني انتحارا جامعيا بالنسبة اىل الكوريني 
يتذكروا  ان  كثريين  عىل  لكن  الشامليني. 
يف  يعيشون  البرش  ماليني  مئات  ان  ايضا 
املخاوف  ظالل  تحت  اسيا  رشق  جنوب 
الدامئة فيام الصواريخ تتطاير يف سامئهم. 
من املالحظ ان تباينا ما بدأ يظهر حيال ما 
وسائل  يانغ.  وبيونغ  واشنطن  من  يصدر 
تحدثت  الشاملية  كوريا  يف  رسمية  اعالم 
غداة القمة عن ان ترامب وافق عىل رفع 
الشاملية  كوريا  عىل  املفروضة  العقوبات 
وتقديم ضامنات امنية. اما ترامب نفسه، 
فقد اعلن بعد القمة مبارشة انه سيوقف 
كوريا  مع  املشرتكة  العسكرية  املناورات 

الجنوبية.
منذ  واشنطن  تطالب  يانغ  بيونغ  كانت 
االمريكية  النووية"  "املظلة  بازالة  سنوات 
وسحب  الجنوبية،  كوريا  بها  تحمي  التي 
املتمركزين  الفا   30 الـ  االمريكيني  الجنود 
العسكرية  املناورات  ووقف  الجنوب،  يف 
مثابة  تعتربها  والتي  الجنوبية  كوريا  مع 

استفزاز. 
يف ترصيحاته الالحقة بعيد القمة، مل يرش 
املناورات  وقف  مسألة  اىل  سوى  ترامب 
عن  يتحدث  ومل  املستفزة،  العسكرية 
ان  اىل  ملح  انه  اال  االخريني.  النقطتني 
هدفه النهايئ اعادة الجنود من هناك اىل 

وطنهم. 
القمة اىل ان  كام حرص عىل االشارة بعد 
الشاملية،  كوريا  عن  ترفع  لن  العقوبات 
وهو  النووي،  السالح  من  تخلصها  قبل 
من  كثري  اىل  يحتاج  فضفاض  موقف 

واملتابعة.  التدقيق 
يف ظل ضبابية املشهد، قال وزير الخارجية 
تأمل  واشنطن  ان  بومبيو  مايك  االمرييك 
السالح  من  االكرب  القسم  نزع  يتم  ان  يف 
العام  نهاية  يف  الشاملية  لكوريا  النووي 
الرئاسية  الوالية  نهاية  بحلول  اي   ،2020

امريكيا  تنازال  يبدو  ما  وهو  لرتامب، 

التقى الرجالن يف سينتوسا التي كانت معقال للقراصنة يف القرن 19.

غابت عبارة "نزع 
اسلحة نووية كامل وال 

عودة عنه" 

الحرب الكورية حصدت 
ارواح 5 ماليني انسان
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اعتادت  اذ  العام،  بالشكل  اقله  كبريا 
التمسك  عىل  املتعاقبة  االمريكية  االدارات 
والتحقق  الكامل  "النزع  بعبارة  حرفيا، 

منه وال عودة عنه". 
االجابة  ومحللون  خرباء  حاول  فلامذا 
ادارة  عودة  عدم  اسباب  وعن  ذلك،  عن 
ترامب اىل اتفاقات سابقة وموقعة ابرمت 
وبالتأكيد  تستمر،  الشاملية ومل  كوريا  مع 
مل تتضمن عبارة القسم االكرب من الرتسانة 

النووية؟
يذهب هؤالء اىل خالصات، لعل من ابرزها 
يف  وجوده  اثناء  يف  حتى  بدأ  ترامب  ان 
الكربى يف كندا، عشية  السبع  الدول  قمة 
لقاء  اىل  الذهاب  متعجال  سنغافورة،  قمة 
كيم جونغ اون، والسعي اىل ابرام صفقة. 
قال الرئيس االمرييك خالل وجوده يف كندا 
"لن اضّيع الوقت وال اريد ان اضّيع وقته 
الدقيقة  منذ  ساعرف  اون(.  جون  )كيم 
االوىل ما اذا كان يف االمكان ابرام صفقة". 
بحسب صحيفة "نيويوركر" االمريكية، فان 
ترامب كان يف حاجة اىل نجاح ما يف قمة 
سنغافورة، اكرث مام يحتاج اليه كيم جونغ 
قمة  رضب  الذي  املدوي  الفشل  اون. 
جعل  كندا،  يف  الكربى  السبع  مجموعة 
نجاح  اىل  حاجة  يف  يبدو  االمرييك  الرئيس 
يف  االخفاق  به  يغطي  كبري  ديبلومايس 
التفاهم مع ابرز حلفاء الواليات املتحدة، 
اي بريطانيا، فرنسا، املانيا، ايطاليا، اليابان 

وكندا. 
اليدين  مكتف  لرتامب  الشهرية  الصورة 
مريكل  انجيال  االملانية  املستشارة  امام 
ويقف اىل جانبه مستشاره لالمن القومي 
جون بولتون بوجهه العبوس، فيام زعامء 
مرتبكة،  بوجوه  حوله  يتحلقون  القمة 
تعني من بني ما تعنيه، ان العامل بالنسبة 
اىل ترامب قد تغري. يف هذه القمة نفسها 
الغربيني  حلفاءه  االمرييك  الرئيس  طالب 
املجموعة،  اىل  روسيا  بعودة  بالسامح 

لكنهم رفضوا. 
رجل  صورة  ترسيخ  يحاول  ترامب 
الصفقات.  طريقة  عىل  ولو  االنجازات، 
شكل  صياغة  يعيد  بذلك،  يقوم  اذ  وهو 

الشاملية  لكوريا  النووي  الربنامج  ان  يعتقد 
اسرتاتيجيا  اطلقت  حني   ،1962 العام  يف  بدأ 
التحصني الكيل التي كانت مثابة بداية حقبة 

للبالد. الشاملة  العسكرة 
من  الشاملية  كوريا  طلبت   ،1963 العام  يف 
اسلحة  لتطوير  املساعدة  السوفيايت  االتحاد 
طلب  كام  رفضت.  موسكو  لكن  نووية، 
لكنها  ذلك،  الصني  من  الشامليون  الكوريون 
عىل  موسكو  وافقت  املقابل،  يف  رفضت. 
تدريب علامء ومهندسني من كوريا الشاملية 

لتطوير برنامج نووي سلمي. 
"الغارديان"  صحيفة  اعدتها  الئحة  بحسب 
التحول  يف  املحطات  ابرز  هذه  الربيطانية، 

النووي لكوريا الشاملية منذ الثامنينات: 
• يف العام 1986، اطلقت كوريا الشاملية مفاعال 
نوويا بطاقة 5 ميغاواط يف موقع يونغبيون، بعد 
7 سنوات من انشائه مبساعدة االتحاد السوفيايت.

التسلسل 
الزمني نوويا

الطائرة  منت  وعىل  "تويرت"  عرب  ولو  العامل 
الرئاسية "اير فورس وان"، ليهاجم الدولة 
كندا،  اي  املتحدة،  الواليات  اىل  االقرب 
انتقد  ترودو  جاستني  الوزراء  رئيس  الن 
انها  معتربا  االمريكية  الجمركية  التعريفات 

اهانة.  
كان  اون،  كيم جونغ  لقاء  اىل  الطريق  يف 
السبع،  قمة  ما جرى يف  ان  يدرك  ترامب 
املجموعة  هذه  لقمم  نهاية  اسوأ  ميثل 
العاملي،  االقتصاد  بنصف  تتحكم  التي 
منذ تأسيسها يف العام 1975. لهذا ينبغي 
من  مبهام،  كان  ولو  ما،  بانجاز  يعود  ان 

سنغافورة. 
يف بال ترامب ايضا سلسلة النكسات التي 
والحلفاء  االصدقاء  مع  بالعالقات  الحقها 

• يف العام 1993، اعلنت كوريا الشاملية عن 
انتشار  عدم  معاهدة  من  االنسحاب  نيتها 
هذه  عن  تراجعت  ثم  النووية،  االسلحة 

الخطوة. 
الشاملية  كوريا  وقعت   ،1994 العام  يف   •
باغالق  يقيض  اتفاق  عىل  املتحدة  واالمم 
بيونغ يانغ مفاعل يونغبيون الذي يعمل عىل 
انشاء  يف  مساعدتها  مقابل  يف  البلوتونيوم، 
بتوليد  خاصني  جديدين  نوويني  مفاعلني 

الكهرباء.
جورج  االمرييك  الرئيس   ،2002 العام  يف   •
وكذلك  الشاملية  كوريا  يصف  االبن  بوش 

ايران والعراق بـ"محور الرش". 
من  يانغ  بيونغ  انسحبت   2003 العام  يف   •

معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية.
الشاملية  كوريا  اعلنت   ،2005 العام  يف   •

امتالكها اسلحة نووية.

تجربة  يانغ  بيونغ  اجرت   ،2006 العام  يف   •
تحت االرض لقنبلة نووية.

زعيم  وفاة  اعلن   ،2011 االول  كانون  يف   •
جونغ  كيم  وخلفه  ايل  جونغ  كيم  البالد 

اون.
• يف العام 2013 اجرت كوريا الشاملية تجربة 
التجربتني  من  نطاقا  واوسع  ثالثة  نووية 

السابقتني. 
اون نجاح  اكد كيم جونغ   ،2015 العام  • يف 
كوريا الشاملية يف تصنيع قنبلة هيدروجينية، 
لكن الواليات املتحدة اعربت عن شكوكها يف 
الحرارية  النووية  االجهزة  يانغ  بيونغ  امتالك 

املطلوبة.
كوريا  نفذت   ،2016 العام  بداية  يف   •
هيدروجينية،  قنبلة  عىل  اختبارا  الشاملية 
وبعدها باشهر قليلة، اثارت الشبهات باجراء 

تجربة نووية خامسة.

اون  جونغ  كيم  اعلن   ،2017 العام  يف   •
استهداف  مقدوره  يف  صاروخا  سيخترب  انه 
ان  يانغ،  بيونغ  اعلنت  ثم  املتحدة.  الواليات 
هذا الصاروخ قابل للتزود رأساً نوويا. يف متوز 
صاروخ  اختبار  نجاح  اكدت  ذاته،  العام  من 
خرباء  اكد  فيام  للقارات،  عابر  باليستي 
تستهدف  قد  الشاملية  كوريا  صواريخ  ان 
نيويورك. وفيام هدد ترامب بـ"النار والغضب 
كوريا  ردت  العامل"،  يشهدهام  مل  اللذين 
الشاملية بصاروخ يف اجواء اليابان. بعد شهر 
تبني  الشاملية  كوريا  يف  ارضية  هزة  رصد  تم 

الحقا انها نتجت من تجربة نووية سادسة.
كوريا  اعلنت   ،2017 الثاين  ترشين   29 يف   •
النطاق،  كاملة  نووية  قوة  نفسها  الشاملية 
عابر  باليستي  صاروخ  اختبار  بعد  وذلك 
اي  استهداف  يستطيع  حديث  للقارات 

منطقة يف الواليات املتحدة. 

يشء ما انكرس يف جدار آخر جبهات الحرب الباردة.

ترامب يحتاج الى انتصار 
بعد فشل قمة السبع

انسحب   ،2018 ايار  يف  االخرى.  والدول 
ايران،  مع  الدويل  النووي  االتفاق  من 
من  االخرين  حلفائه  عن  حتى  متخليا 
واملانيا،  وفرنسا  بريطانيا  االتفاق،  رعاة 
خرباء  يقول  والصني.  روسيا  اىل  باالضافة 
ايرانيا جديدا  اتفاقا  يريد  ترامب  ان  االن 
خاصا به، يحمل اسمه وبصامته السياسية 

كانجاز الدارته. 
النائب االمرييك السابق بيل ريتشاردسون 
يانغ  بيونغ  اىل  مرات   8 سافر  الذي 
"ترامب  ان  قال  سنة،  عرشين  خالل 
اليه  يحتاج  مام  اكرث  نرص  اىل  يحتاج 
كيم جون اون، بالنظر اىل االزمة االخرية 
التجارية  والحرب  كندا،  يف  حلفائنا  مع 
يف  االمريكية  والتحقيقات  تلوح،  التي 
الرئاسية  االنتخابات  يف  الرويس  الدور 
االتفاق  يف  الكونغرس  وفشل  االمريكية، 
والهجرة.  الصحية  الرعاية  قضايا  حول 
املقابل،  يف  الشاميل  الكوري  الزعيم 
االجتامع  يريده.  ما  عىل  بالفعل  حصل 
يف  حكمه  هيبة  يعزز  االمرييك  بالرئيس 

الداخل، ويجعله العبا دوليا". 


