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آفاق إيرانية

الفرص والتحديات اإليرانية يف اللقاء األمريكي- الكوري الشاميل

»دفاعية«  تراها  التي  الباليستية  الصواريخ  إلنتاج  برنامج 
و«غري مهيأة حلمل أسلحة نووية«.

 فمنذ فشل الغرب يف إدارة أزمة املرشوع النووي الكوري 
 2003 عام  يف  اسرتاتيجيًا  قرارًا  يانج  بيونج  واختاذ  الشاميل 
بترسيع امتالك السالح النووي واالنسحاب من اتفاق اإلطار 
املوقع عام 1٩٩٤ ومن معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية 
امتالك  يف  حقها  عن  تدافع  قوة  إىل  الشاملية  كوريا  حتولت 
السالح النووي، وهذا ما ربط بينها وبني إيران خصوصًا بعد 
إعالن واشنطن عن حمور للرش يضم إيران مع كوريا الشاملية 
إضافة إىل العراق وسوريا وليبيا والسودان بعد تفجريات 11 

سبتمرب 2001.
إذا نجح لقاء ترامب املنتظر مع زعيم كوريا الشاملية ستجد 
العراق  القضاء عىل  بعد  املعركة  نفسها وحيدة يف هذه  إيران 
كقوة إقليمية صاعدة وإسقاط النظام الليبي، واحتواء النظام 

وإعادة  املنهجي  التدمري  أسرية  سوريا  ووضع  السوداين، 
يف  االستهداف  بؤرة  ستكون  إيران  أن  معناه  وهذا  التقسيم، 
معركة الواليات املتحدة وإرسائيل والغرب عمومًا من أجل 
جتريدها من قدراهتا النووية والعسكرية وخاصة الصاروخية.
ترامب  بني  املنتظر  اللقاء  من  إيران  لتوجس  الثاين  السبب 
الدعم الكوري  افتقاد  إيران من  وكيم جون أون، هو خشية 
عىل  والصاروخية  النووية  وقدراهتا  معارفها  بناء  يف  الشاميل 
الرشاكة  وجدية  قوة  تؤكد  معلومات  يف  اخلصوص  وجه 
الصواريخ  وتطوير  صناعة  يف  الشاملية  كوريا  مع  اإليرانية 
وبالذات  العلمي  التكنولوجي-  التعاون  جماالت  وجممل 
أجهزة  تروجها  التي  املعلومات  العسكرية.  املجاالت  يف 
صواريخ  أن  تؤكد  بالذات  اإلرسائيلية  االستخبارات 
الكورية  »نودنج«  لصواريخ  تطويعات  هي   »3 »شهاب- 
الشاملية، وصواريخ »خورامشهر« اإليرانية التي يصل مداها 

إال  أون  الشاميل كيم جون  الكوري  ترامب والزعيم  الرئيس األمريكي دونالد  املحتمل بني  اللقاء  أن يكون  حتاًم ال يمكن 
»مفاجأة غري سارة« إليران لثالثة أسباب غري خافية: األول، هو سقوط ما يمكن اعتباره »الصخرة الكورية الشاملية« من علياء 
الرئيس  لسان  عىل  إعالنه  حلظة  منذ  له  اإلعداد  بدأ  الذي  اللقاء  نجح  إذا  خصوصًا  األمريكي  التسلط  ضد  القوي  صمودها 
األمريكي، ما يعني أن إيران ستجد نفسها وحيدة يف معركة الدفاع عن ما تعتربه حقوقها املرشوعة يف امتالك برنامج نووي 
سلمي ترى أن حتقيقه أضحى ممكنًا من خالل التزام كافة األطراف املعنية باالتفاق النووي املوقع عام 2015، إضافة إىل امتالك 

د. حممد السعيد إدريس
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إىل 2500 كيلومرت هي يف واقع األمر صاروخ كوري شاميل 
.)HS -10( يسمى

إذا أخذنا بصحة هذه املعلومات، فإن احتامل انعقاد ونجاح 
لقاء القمة األمريكي- الكوري الشاميل املقرر قبل هناية شهر 
مايو املقبل، سيأخذ كوريا الشاملية بعيدًا عن إيران كون كوريا 
منها  كثرية  خاصة  ألسباب  اللقاء  هذا  عىل  حريصة  الشاملية 
مع  عالقاهتا  وتكثيف  املتحدة  الواليات  مع  األزمة  تفكيك 
كوريا اجلنوبية بل جتديد حلم “الوحدة الكورية” وإذا حدث 

هذا ستكون إيران هي اخلارس األكرب يف هذه الصفقة.
ناحية  من  أنه  إذ  مزدوج،  سبب  فهو  الثالث،  السبب  أما 
سيخلق قناعة لدى الغرب، واألمريكيني عىل وجه اخلصوص 
بأن سياسة املزيد من الضغوط والعقوبات تفرض “خضوعًا 
الشاملية  كوريا  كانت  وإذا  اآلخر.  الطرف  عىل  حتميًا” 
يعتقد  كام  والغربية،  األمريكية  للضغوط  استسلمت  قد 
األمريكيون، وأهنا سوف تنزع قدراهتا النووية والصاروخية، 
مصداقيتها  ستجد  التجربة  فإن  األمريكية،  للرشوط  وفقًا 
تدافع  التي  األوروبية  الدول  وستجد  إيران،  مع  التعامل  يف 
 ”1+5“ النووي املوقع مع إيران ضمن جمموعة  عن االتفاق 
والصني  وروسيا  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  أي 
أي  األمريكي  باملوقف  للقبول  مضطرة  أملانيا  إىل  باإلضافة 
الضغوط  املزيد من  النووي وفرض  االتفاق  االنسحاب من 
مثلها مثل كوريا  إيران،  أن  إيران ضمن تصور مستقبيل  عىل 

الشاملية، ستضطر لالستسالم يف هناية األمر.
إىل  السوء  شديدة  رسالة  سيكون  أخرى  ناحية  من  وهو   
عمق الداخل اإليراين، تقول أنه ال أمل من مواصلة الصمود 
أمام الغرب المتالك قدرات نووية ال يرىض عنها، وأنه من 
األزمة   تنهي  صفقة”  أو  “مفاوضات  يف  الدخول  األفضل 
أمريكي  تركيز  يتزامن مع  أنه  الغرب. خطورة ذلك  مع هذا 
إنجاح  عىل  حريصون  وإقليميني  غربيني  حلفاء  من  مدعوم 
تأسيس  ودعم  الداخل  من  اإليراين  النظام  إسقاط  مرشوع 
داخل  الرفض  تيارات  وتغذية  إيران،  يف  داخلية  معارضات 

إيران للنظام احلاكم وسياساته.
برنامج إيران النووي والثمن املطلوب

أي  أثامن  يدفع  أن  عليه  سيكون  من  أول  أهنا  إيران  تدرك 
برناجمها  وأن  يانج،  وبيونج  واشنطن  بني  للتقريب  نجاح 
االتفاق  وأن  ُتدفع،  أن  جيب  التي  األثامن  هذه  أول  النووي 
األمريكي  الرئيس  حسم  وقد  لذلك.  املدخل  هو  النووي 
دونالد ترامب أي اجتهاد هبذا اخلصوص عندما خلَّص موقفه 
اتفاقها  إيران حول  تعمد تفجريها مع  التي  إدارة األزمة  من 
“ليس  األمريكي،  الرسمي  املوقف  أي  إنه،  بقوله  النووي 

بني  أو  هو  كام  إيران  مع  املوقع  النووي  باالتفاق  القبول  بني 
التوصل إىل اتفاق أفضل، ولكن التوصل إىل اتفاق أفضل، أو 
ال اتفاق عىل اإلطالق”، أي أنه يضع إيران أمام خيار واحد 
غ االتفاق احلايل من مضمونه وتنهي  هو االنصياع لرشوط تفرِّ

متامًا أي فرصة مستقبلية إليران ألن تكون دولة نووية.
يزيد من خطورة هذا التوجه التطورات الدولية واإلقليمية 
التي تتزامن مع اللقاء املنتظر بني الرئيس األمريكي والزعيم 
األوروبية  املكثفة  الضغوط  وخاصة  الشاميل،  الكوري 

واألمريكية التي متارس اآلن ضد روسيا، حليف إيران.
بني  التقارب  من  تزيد  الروس  الدبلوماسيني  معركة طرد   
عىل  وتفرض  املتحدة،  والواليات  األورويب  االحتاد  دول 
تريد  بام  بالقبول  لواشنطن  اجلميل  ترد  أن  األوروبية  الدول 
لألوروبيني  األمريكي  الدعم  مقابل  إيران  عىل  ضغوط  من 
الظروف  الروس. يف مثل هذه  الدبلوماسيني  يف معركة طرد 
وهذا  الغرب،  مع  التهدئة  يفضل  ربام  الرويس  احلليف  فإن 
أضفنا  إذا  إيران،  عن  للدفاع  محاسًا  أقل  سيكون  أنه  يعني 
املتحدة  األمم  يف  إيران  ضد  اآلن  املثارة  املعركة  ذلك  إىل 
العاصمة  رضبت  التي  اجلديدة  احلوثية  الصواريخ  بسبب 
شكوى  السعودية  رفع  مع  األمريكي  والتعاطف  السعودية، 
إىل جملس األمن حول هذا املوضوع خصوصًا أن هذا حيدث 
يف ظل الزيارة الناجحة لويل العهد السعودي حممد بن سلامن 
لكن  األحداث.  تلك  مع  تزامنت  والتي  املتحدة  للواليات 

الضغوط األهم عىل إيران تأيت من تطورين مبارشين:
بدعم  التمسك  من  األورويب  التململ  هو  األول،  التطور 
املتحدة  الواليات  مع  التفاهم  إىل  وامليل  النووي  االتفاق 
إيف  جان  الفرنيس  اخلارجية  وزير  زيارة  اخلصوص.  هبذا 
األورويب  التوجه  هلذا  األول  املؤرش  كانت  لطهران  لودريان 
اجلديد. فقد أجرى الوزير الفرنيس حمادثات مكثفة يف طهران 
)2018/3/6( مع الرئيس اإليراين حسن روحاين واألمني 
اخلارجية  ووزير  شمخاين  عيل  القومي  األمن  ملجلس  العام 
إيران  مع  املوقع  النووي  االتفاق  حول  ظريف  جواد  حممد 
وبرنامج الصواريخ الباليستية اإليرانية. ترصحيات املسئولني 
اإليرانيني  يطالب  كان  الفرنيس  الوزير  أن  كشفت  اإليرانيني 
بتنازالت يف امللفني النووي والصاروخي، لكنه قوبل برفض 

حاد.
األوروبية  املهمة  صعوبة  من  زاد  اإليراين  الرفض  هذا 
التي  املهلة  وأن  خصوصًا  وطهران،  واشنطن  بني  للتوفيق 
جديدًا  قرارًا  تصدر  أن  قبل  ترامب  الرئيس  إدارة  حددهتا 
بمواصلة تعليق العقوبات األمريكية املفروضة عىل إيران )أي 
العقوبات  هذه  تفعيل  إعادة  أو  االتفاق(  دعم  يف  االستمرار 
مايو   12 يف  تنتهي  سوف  االتفاق(  من  االنسحاب  )أي 
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القادم، لذلك كانت الدول األوروبية معنية بالتوصل إىل قرار 
فينا  باالتفاق يف  املشرتكة اخلاصة  اللجنة  اجتامع  قبل  مشرتك 
بالتوازي مع تلميحات بعض الدول  يف 16 مارس 2018، 

بفرض عقوبات اقتصادية جديدة عىل إيران.
هبذا  طرحت  التي  االجتهادات  أو  األفكار  أبرز  من  كان 
األمريكي  املوقفني  بني  وسط  حل  إىل  السعي  اخلصوص 
الداعي إىل تعديل االتفاق بام يتوافق مع املطالب اإلرسائيلية 
من  مستقباًل  إيران  قدرة  عدم  هنائيًا  تؤمن  التي  واألمريكية 
باالتفاق  املتمسك  اإليراين  واملوقف  نووي  سالح  امتالك 
للعمل  زمنية  فرتة  حتديد  الفكرة  هذه  وتتضمن  هو،  كام 
باالتفاق النووي احلايل، مع التزام كل األطراف بإعادة إجراء 
آخر  اتفاق  إىل  للوصول  انتهائها  قبيل  جديدة  مفاوضات 
التي  العديدة  اإلشكاليات  ويعالج  جانبها  من  بقبول  حيظى 
تبنت هذه  التي  يتضمنها االتفاق احلايل. وحددت األطراف 
الفكرة أو املبادرة هذه الفرتة بثامين سنوات، تبدأ من اإلعالن 
عن التوصل إىل االتفاق أي يف 1٤ يوليو 2015 وتنتهي يف 

13 يوليو 2023.
وزير  رصح  لذلك  كثريًا،  تصمد  مل  الفكرة  هذه  أن  يبدو 
األوروبية  الدول  أعدهتا  وثيقة  هناك  بأن  الفرنيس  اخلارجية 
الثالث املوقعة عىل االتفاق النووي مع إيران )بريطانيا وفرنسا 
باالتفاق  التمسك  أواًل  يقيض  قرار  مرشوع  أعدت  وأملانيا( 
عىل  عقوبات  بفرض  ثانيًا  ويقيض  إيران  مع  املوقع  النووي 
إيران يف حال عدم استجابتها للمطالب األمريكية واألوروبية 
اعتامد  وإىل  الباليستية  صوارخيها  برنامج  حتجيم  إىل  الداعية 
سوريا  يف  خاصة  األوسط  الرشق  قضايا  مع  خمتلفة  سياسة 
والعراق واليمن ولبنان يف حماولة إلرضاء الواليات املتحدة.

الترصيح  يف  األفكار  هذه  كل  من  موقفها  حسمت  إيران 
اإليراين  اخلارجية  وزير  نائب  عراقجي  عباس  به  أدىل  الذي 
أمام جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية بمجلس الشورى 
مع  للتعامل  خيارين  إيران  أمام  أن  قال  عندما  )الربملان( 
االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي إن حدث مها: إما 
الدول  العمل باالتفاق مع األطراف األخرى وهي  مواصلة 
األوروبية الثالث وروسيا والصني، أو تبني النهج األمريكي 
االحتامل  أن  إىل  أشار  أنه  إال  االتفاق،  ذاته واالنسحاب من 
سوف  األمريكي  االنسحاب  أن  باعتبار  األقرب،  هو  الثاين 
يقلص إىل حد كبري من العوائد االقتصادية لالتفاق حتى لو 

استمرت األطراف األخرى يف مواصلة العمل به.
عباس عراقجي الذي شارك يف االجتامع الذي عقد يف فيينا 
الست  والدول  إيران  وضم   )2018/3/16( اجلمعة  يوم 
املوقعة عىل االتفاق النووي اخلاص بالربنامج اإليراين، حذر 
األمريكية  الضغوط  وراء  االنسياق  من  األوروبية  الدول 

عىل  اإلبقاء  يف  ورغبة  إلرضائها  إيران  عىل  عقوبات  وإقرار 
أوروبية  دول  حاولت  “لو  وقال:  هو،  كام  النووي  االتفاق 
اختاذ إجراءات مثل فرض عقوبات عىل إيران ليست مرتبطة 
قد  فستكون  األمريكي،  الرئيس  إلرضاء  النووي  باالتفاق 
يف  املبارش  تأثريه  وسرتى  احلسابات،  يف  كبريًا  خطأ  ارتكبت 

االتفاق النووي واستمراره”.
القومي  األمن  ملجلس  العام  األمني  شمخاين  عيل  أما   
“سياسة  بـ  أسامه  بام   )2018/3/17( ندد  فقد  اإليراين، 
يف  عهودها  املتحدة  الواليات  انتهاك  إزاء  أوروبية”  انبطاح 
“لن تقبل أي تغيري أو تفسري  االتفاق النووي وأكد أن بالده 
أو إجراء جديد يقوض االتفاق”. وحذر شمخاين أوروبا من 
“الوقوع يف شباك أمريكا وإرسائيل والرضوخ الستفزازاهتام، 

بذريعة احلفاظ عىل االتفاق”.
أجراها  التي  األخرية  التغيريات  فهو  الثاين،  التطور  أما 
بإدارته  املسئولني  كبار  يف  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
اخلارجية  وزير  تيلرسون  ريكس  إقالة  األخص  وعىل 
بومبيو،  مايك  اجلنرال  املركزية  املخابرات  بمدير  واستبداله 
ثم إقالة مستشار األمن القومي هربرت ماكامسرت واستبداله 
قرار  جتعل  تعديالت  وهى  بولتون،  جون  األسبق  بالسفري 
من  املتشددين  أعتى  أيدي  يف  األمريكية  اخلارجية  السياسة 
وحتمسًا  استعدادًا  واألكثر  إليران  عداًء  األكثر  املحافظني 
إلهناء ارتباط الواليات املتحدة باالتفاق النووي املوقع معها.
إلرسائيل”،  الرسي  “السالح  بأنه  املعروف  بولتون  جون 
هو الذي أعلن بعد ساعات قليلة من تعيينه مستشارًا لألمن 
القومي أنه سيظهر مع مايك بومبيو )وزير اخلارجية اجلديد( 
الواليات  خمططات  عن  للحديث  نيوز”  “فوكس  قناة  عىل 
االتفاق  من  األمريكي  االنسحاب  بعد  ما  لفرتة  املتحدة 
مؤمترًا  حرض  قد  كان  الذي  أيضًا  وهو  إيران،  مع  النووي 
للمعارضة اإليرانية يف باريس العام املايض خاطب فيه تلك 
املعارضة قائاًل: “سنحتفل معكم يف طهران يف عام 201٩” ما 
يعني االحتفال بإسقاط النظام احلاكم يف إيران يف ذلك العام، 
السالح  نزع  عىل  يرص  بأن  ترامب  يطالب  الذي  نفسه  وهو 

النووي لكوريا الشاملية، عىل غرار ما حدث مع ليبيا.
إيران احلريصة دائاًم عىل إبداء عدم االكرتاث بأي تغيريات 
من  تنبع  قراراهتا  أن  لتأكيد  األمريكية  اإلدارات  يف  حتدث 
أو  حتوالت  من  اخلارج  يف  حيدث  ملا  أصداء  وليست  داخلها 
جون  بمجئ  لالهتامم  مضطرة  نفسها  وجدت  تطورات، 

بولتون عىل رأس جملس األمن القومي األمريكي.
مهم  مؤرش  اخلطوة  هذه  أن  اعتربت  اإليرانية  فالصحف   
التعليق  لكن  النووي،  لالتفاق  بالنسبة  النهاية”  “نقطة  عىل 
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باسم  املتحدث  كدخداين  عيل  عباس  لسان  عىل  جاء  األهم 
الشخص  هبذا  املجئ  أن  اعترب  الذي  الدستور  صيانة  جملس 
“ليس أبدًا حمض صدفة” مشريًا إىل أن ترامب “جاء بأحد أكرب 
داعمي منظمة جماهدي خلق )ويعني بولتون( عىل رأس أهم 
إيران أن بولتون  منصب سيايس يف حكومته”. وحتاًم تعرف 
لتغيري هنج وسلوك  الوحيد  “احلل  أكد مرات عديدة عىل أن 
واشنطن  لصحيفة  رصح  وأنه  إسقاطه”،  هو  اإليراين  النظام 
االتفاق  “إيران سرتى موت  بأن  يناير 2018(  بوست )2٩ 

النووي قريبًا”.
طهران بني حسابات واشنطن وبيونج يانج

التنازيل  العد  أن  إليران  تؤكد  التطورات  هذه  كل 
لالنسحاب األمريكي من االتفاق النووي قد بدأ، وربام يمتد 
عىل  أمريكي  عدوان  بتدبري  تتعلق  أخرى  توقعات  إىل  األمر 
سوريا قد يتزامن مع عدوان إرسائييل عىل قطاع غزة يف وقت 
قد يفي ترامب بوعوده لبنيامني نتنياهو بالذهاب إىل القدس 
السبعني  تأسيسها  بذكرى  إرسائيل  احتفاالت  يف  للمشاركة 
ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس يف 1٤ مايو 
االتفاق  من  موقفه  ترامب  إعالن  موعد  مع  بتزامن   2018

النووي.
البحث  اعتبارها  يف  ستأخذ  حتاًم  إيران  فإن  ذلك  رغم   
القمة  انعقاد  فرص  هي  ما  وهو:  املهم  للسؤال  إجابة  عن 
وإذا  ستلغى،  أم  ستعقد  هل  الشاملية،  الكورية  األمريكية- 
انعقدت ما هي فرص النجاح وما هي فرص الفشل، بعدها 

ستبدأ يف ترتيب موقفها من النتائج املحتملة.
من بني ما هتم به إيران هو البحث يف دوافع كل من واشنطن 
وكوريا الشاملية لطرح فكرة اللقاء وقبوهلا، وما هي ظروفها 
وهل هناك نوايا جادة من جانب الطرفني أم أن ترامب يراوغ 
يراوغ  منهام  كل  أن  أي  الشاملية،  كوريا  زعيم  كيم  وكذلك 

اآلخر.
للطرفني  بالنسبة  حمسومة  غري  تبقى  املراوغة  سؤال  إجابة 
مثيلتها عند كيم  ترامب تفوق  املراوغة عند  وإن كانت نسبة 
مارس   8 يوم  كيم  دعوة  قبل  ترامب  فالرئيس  أون.  جونج 
املجتمع  صدم  الذي  األمر  مسبقة  رشوط  أي  دون   2018
الدويل وربام اإلدارة األمريكية وعىل األخص وزير اخلارجية 

)املقال( ريكس تيلرسون.
 ترامب أعلن قبوله عىل “تويرت” دون أي اجتامع من إدارته. 
“حتدث  فيها:  قال  “تويرت”  عىل  “تغريدة”  ترامب  كتب  فقد 
كوريا  ممثيل  مع  النووي  السالح  نزع  عن  أون  جونج  كيم 
“لن جيري أيضًا أي  اجلنوبية، وليس جمرد جتميد”، وأضاف: 
اختبار صاروخي من جانب كوريا الشاملية خالل هذه الفرتة 

“العقوبات ستبقى حتى يتم التوصل  الزمنية”، مشريًا إىل أن 
إىل اتفاق”.

لكن أهم ما يثري الريبة يف أمر هذا اللقاء وفرص نجاحه هو 
الرشوط األمريكية املعلنة عىل لسان سارة ساندرز السكرترية 
الصحفية للبيت األبيض وهي الرشوط التي قد ُتفشل اللقاء 
اللقاء  نعقد هذا  “لن  أنه  أعلنت ساندرز  يعقد حيث  أن  قبل 
وخطاب  كلامت  مع  تتناسب  ملموسة  إجراءات  نرى  حتى 

كوريا الشاملية”.
 وجاء تعيني مايك بومبيو كوزير للخارجية وجون بولتون 
حمتمل  نجاح  أي  فرص  من  ليقلل  القومي  لألمن  كمستشار 
عىل  الشاملية،  كوريا  ضد  املطلق  التشدد  مع  فكالمها  للقاء، 
له  كان  بولتون  جون  وأن  خاصة  اإلشارة،  سبقت  ما  نحو 
عىل  الشاملية”،  كوريا  مع  اإلطار  اتفاق  “هتشيم  يف  كبري  دور 
اخلارجية  لوزير  مساعدًا  كان  عندما  لسانه  عىل  جاء  ما  نحو 
لألمن  مستشارًا  تعيينه  بعد  بولتون  جون  وحدد  األمريكي، 
القومي موقفه من لقاء ترامب- كيم، يف حديث له مع إذاعة 
“آسيا احلرة” بقوله أن املناقشات اخلاصة هبذه القمة “جيب أن 
تكون مشاهبة للتي أدت إىل شحن مكونات الربنامج النووي 
الليبي إىل الواليات املتحدة عام 200٤” خالل عهد الرئيس 
“دعونا  بقوله:  جورج بوش االبن، وزاد عىل ذلك توضيحًا 
نجري هذه املحادثات بحلول مايو أو قبل ذلك، ونرى مدى 
النوع  تكن مستعدة إلجراء هذا  مل  إذا  الشاملية،  جدية كوريا 
إذا مل  النقاش اجلدي فسيكون اجتامعًا وجيزًا جدًا”، أي  من 
تقبل كوريا الشاملية بإهناء قدراهتا النووية سينتهي اللقاء دون 

نتائج، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة للحسابات اإليرانية.
أما بالنسبة لدوافع كوريا الشاملية، فإن إيران تدرك أن هناك 
دوافع أمنية – إسرتاتيجية، وأخرى اقتصادية وراء قرار كيم 
جونج أون بلقاء ترامب عرب وساطة كوريا اجلنوبية قد جتعله 
حريصًا عىل انعقاد هذا اللقاء ونجاحه وبالذات دافع التقارب 
مع كوريا اجلنوبية إلجياد حلول جذرية لألزمة االقتصادية- 
االجتامعية املتصاعدة داخل كوريا الشاملية بسبب العقوبات 
أمريكي  هجوم  أي  لتفادي  وكمحاولة  الدولية  االقتصادية 
يستهدف إسقاط النظام، وحلسن احلظ أن لكوريا اجلنوبية هي 
األخرى دوافع ال تقل أمهية للتقارب مع كوريا الشاملية وعىل 

األخص من جانب الرئيس الكوري اجلنويب مون جاي أيه.
توجد اآلن بوادر انفراج يف العالقات الكورية- الكورية، 
الرئيس  شقيقة  ملشاركة  املهمة  النتائج  مؤرشاهتا  دعمت 
الشتوية  الكوري الشاميل يف فعاليات دورة األلعاب األوملبية 
عىل   )2018( املايض  فرباير  يف  اجلنوبية  كوريا  نظمتها  التي 
جانب  من  بحفاوة  واستقباهلا  الشاميل  الكوري  الوفد  رأس 
إليه  وجهتها  التي  الدعوة  وقبوله  اجلنويب  الكوري  الرئيس 
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لزيارة كوريا الشاملية باسم شقيقها الرئيس كيم جونج أون. 
اجلنوبية  املستوى من كوريا  رفيع  قيام وفد  أعقب ذلك  وقد 
)ضم مستشار األمن القومي ورئيس االستخبارات الوطنية( 
 5 يف  أون  جونج  كيم  الرئيس  ولقاء  الشاملية  كوريا  بزيارة 
مارس 2018. ويبدو أن النتائج املهمة التي متخضت عن هذا 
الزعيم  لقاء  األمريكي  الرئيس  لقبول  هيأت  التي  اللقاء هي 
القومي  األمن  مستشار  إليه  نقل  أن  بعد  الشاميل  الكوري 

لكوريا اجلنوبية دعوة األخري هلذا اللقاء.
وإذا كان الزعيم الكوري الشاميل يطمح أن يسفر هذا اللقاء 
حمتمل  أمريكي  عسكري  هجوم  أي  دون  حيول  تقارب  عن 
اجلنوبية،  كوريا  هدف  هو  أيضًا  هذا  كان  وإذا  بالده،  عىل 
الفشل يف ظل  تتجاوز كثريًا فرص  النجاح قد ال  فإن فرص 

الرشوط األمريكية املسبقة ويف ظل صقور باتوا يسيطرون عىل 
القرار السيايس األمريكي، ومن ثم فإن إيران تضع حساباهتا 
وفق هذا التقييم، ففي حال نجاح التقارب ستكون إيران هي 
أول من سوف يدفع أثامنه، ويف حالة الفشل قد تكون املخاطر 
أقل، ألن الرتكيز األمريكي عىل إيران سوف يقسم بينها وبني 
كوريا الشاملية، ويف كل احلاالت فإن االتفاق النووي املوقع 
مع إيران سيكون عىل طاولة الرئيس األمريكي يف مايو املقبل 
وهو يرتب حساباته للقائه مع الزعيم الكوري الشاميل، الذي 
من  يومني  بعد  إال  عنها  يعلن  مل  الصني  إىل  رسية  بزيارة  قام 
التنسيق  تستهدف  الزيارة  هذه  كانت  وحتاًم  حدوثها،  موعد 
بني  املنتظر  اللقاء  فشل  أو  نجاح  احتامالت  الصني حول  مع 

ترامب وكيم جونج أون الذي ترتقبه إيران بكل عيوهنا.


