18
العالم

االثنين  11أيلول  2017العدد 3271

تقرير

كيم لعلماء بالده :واصلوا تطوير السالح النووي
على الرغم من الضغوط
المتزايدة من قبل الغرب
على بيونغ يانغ ،أوعز كيم
جونغ أون إلى علماء وخبراء
بالده النوويين بتطوير
السالح النووي ،في وقت
عرضت فيه ألمانيا الوساطة
والدخول في محادثات
شبيهة بالمفاوضات النووية
التي أدت إلى االتفاق بين
إيران والدول الكبرى
أشــاد الزعيم الـكــوري الشمالي ،كيم
جــونــغ أون ،بـجـهــود عـلـمــاء وخـبــراء
ب ـ ـ ــاده ال ـ ـنـ ــوويـ ــن الـ ــذيـ ــن س ــاه ـم ــوا
ف ـ ـ ــي إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وأوع ـ ـ ـ ــز إل ـي ـه ــم ب ـت ـطــويــر
الـســاح ال ـنــووي .ودع ــا كيم العلماء
واملـهـنــدســن الـنــوويــن إل ــى توسيع
النشاط العلمي من أجل تعزيز قوات
ب ـ ــاده ال ـن ــووي ــة ،م ــؤك ـدًا أن اخـتـبــار
القنبلة الهيدروجينية األخ ـيــر هو
انـ ـتـ ـص ــار ع ـظ ـي ــم ل ـل ـش ـع ــب الـ ـك ــوري
الشمالي.
وج ــاء ذل ــك فــي وق ــت أك ــد ُفـيــه تقرير
لخبراء من األمم املتحدة ،نشر نهاية
األسـبــوع ،أن مـحــاوالت بيونغ يانغ
لــال ـت ـفــاف ع ـلــى ال ـع ـقــوبــات الــدول ـيــة
املفروضة عليها تــزداد .ويأتي نشر
ه ــذا الـتـقــريــر عـشـيــة تـصــويــت األم ــم
املتحدة ،اليوم ،على مجموعة ثامنة
من العقوبات ضد كوريا الشمالية.
واستخلص الخبراء في الوثيقة أن
«البلد يواصل االلتفاف على الحظر
ع ـلــى األس ـل ـح ــة وال ـع ـق ــوب ــات املــال ـيــة
والقطاعية الصارمة» ،التي فرضتها
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدةُ ،
«مـ ـظ ـهـ ـرًا ب ــذل ــك أن ــه

كلما اتسع نظام العقوبات ،ازدادت
وسائل االلتفاف عليه».
وتـغـطــي ال ــدراس ــة مــرحـلــة تـمـتــد من
شباط إلى آب ،وجاء فيها أن «كوريا
الشمالية أح ــرزت تقدمًا كبيرًا على
صعيد أسلحة الدمار الشامل ،على
ال ــرغ ــم م ــن فـ ــرض ن ـظ ــام ال ـع ـقــوبــات
ً
امل ـحــددة األه ــداف األكـثــر تـكــامــا في
تاريخ األمم املتحدة» .وأشار الخبراء
إلــى أنــه بعد تجربتني نوويتني في
ع ــام  ،2016أطـلـقــت بـيــونــغ يــانــغ 14
ص ــاروخ ــا بــالـسـتـيــا ف ــي ع ــام ،2017
اث ـنــان منها عــابـ ُـران ل ـل ـقــارات ،وذلــك
في التقرير الذي أنجز قبل أن تطلق
بيونغ يانغ صاروخًا متوسط املدى
حلق فــوق اليابان فــي منتصف آب،
وتـ ـق ــوم ب ـت ـجــربــة ن ــووي ــة ف ــي مطلع
أيـ ـل ــول .وت ــاب ــع ال ـت ـقــريــر أن «ك ــوري ــا
الشمالية تواصل انتهاك العقوبات
املــالـيــة مــن خ ــال عـمــاء فــي الـخــارج
يـ ـق ــوم ــون ب ـص ـف ـق ــات م ــالـ ـي ــة ب ــاس ــم
كيانات وطنية» ،الفتًا إلى تحقيقات
جارية في عــدة ملفات تطال سوريا
ً
ودوال أفريقية.
وفـ ــي م ــواج ـه ــة ك ــل ال ـض ـغ ــوط ال ـتــي
ُ
تمارس على كوريا الشمالية ،أشاد
ّ
زعـيـمـهــا كـيــم جــونــغ أون بـمـطــوري
القنبلة الهيدروجينية .وق ــال إنهم
«يقودون» تحقيق «الهدف النهائي
الس ـت ـك ـمــال قـ ــوة ال ــدول ــة ال ـن ــووي ــة»،
تـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ـ ــع مـ ـس ــاعـ ـي ــه ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
االقتصادية.
وأث ـ ـن ـ ــاء م ـ ــأدب ـ ــة غـ ـ ـ ــداء أقـ ـيـ ـم ــت أول
م ــن أم ـ ــس ،مل ـنــاس ـبــة الـ ــذكـ ــرى الـ ـ ـ 69
لـ ـت ــأسـ ـي ــس الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وعـ ـ ـل ـ ــى شـ ــرف
الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن الـ ـن ــووي ــن
ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي إجـ ـ ــراء اخ ـت ـبــار
القنبلة الهيدروجينية األخـيــر ،قال
كـيــم إن «الـتـجــربــة األخ ـي ــرة للقنبلة
الـ ّهـيــدروجـيـنـيــة هــي أع ـظــم انـتـصــار
حــق ـقــه أفـ ـ ــراد ال ـش ـعــب الـ ـك ــوري على
حساب دمائهم مع تقشفهم في فترة
عـصـيـبــة» .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،نقلت
وكــالــة األن ـبــاء املــركــزيــة الـكــوريــة أنــه
ً
اس ـت ـض ــاف اح ـت ـف ــاال ك ـب ـي ـرًا لتهنئة
الـعـلـمــاء والـفـنـيــن ال ـنــوويــن الــذيــن
أشــرفــوا عـلــى س ــادس وأك ـبــر تجربة

الزعيم الكوري خالل احتفال أقيم على شرف العلماء النوويين (أ ف ب)

نــوويــة أجــرتـهــا ال ـبــاد قـبــل أسـبــوع.
وأظ ـ ـهـ ــرت ص ـ ــور ن ـش ــرت ـه ــا ال ــوك ــال ــة
الزعيم الشاب وهو يبتسم ابتسامة
ع ــريـ ـض ــة ف ـ ــي م ـ ـسـ ــرح الـ ـشـ ـع ــب مــع
الـعــاملــن ال ـبــارزيــن ري هــونــغ ســوب
رئـيــس معهد األسـلـحــة الـنــوويــة في

األمم المتحدة:
تزداد محاوالت
بيونغ يانغ لاللتفاف
على العقوبات

كوريا الشمالية ،وهونغ سونغ مو
نائب مدير إدارة صناعة الذخائر في
«حزب العمال» الكوري الحاكم.
ف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،رأى األم ـ ــن ال ـعــام
ل ـح ـل ــف «شـ ـ ـم ـ ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» يـنــس
سـ ـت ــولـ ـتـ ـنـ ـب ــرغ أن سـ ـ ـل ـ ــوك كـ ــوريـ ــا
الشمالية «ال ـطــائــش» يمثل تهديدًا
عــاملـيــا ويتطلب ردًا عــاملـيــا» ،مشيرًا
إل ـ ــى أن ذل ـ ــك «ي ـش ـم ــل ح ـل ــف ش ـمــال
األطلسي بالطبع» .وردًا على سؤال
ع ـ ّـم ــا إذا ك ــان ت ـع ــرض ج ــزي ــرة غ ــوام
األميركية في املحيط الهادئ لهجوم
سيؤدي إلــى تفعيل املــادة الخامسة
من اتفاقية حلف «شمال األطلسي»،
قال ستولتنبرغ« :لن أتكهن بشأن ما
ُ
إذا كانت املادة الخامسة ستطبق في
مثل هذا املوقف».
وتنص هذه املادة على أن أي هجوم
عـ ـل ــى دول ـ ـ ـ ــة عـ ـض ــو ب ــالـ ـحـ ـل ــف ي ـعــد
ه ـجــومــا ع ـلــى ك ــل الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء.

ّ
وأضـ ـ ــاف س ـتــول ـت ـن ـبــرغ« :ن ــرك ــز اآلن
تمامًا على السبل الـتــي يمكننا من
خ ــال ـه ــا امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي ح ــل سـلـمــي
للصراع» ،موضحًا أن «الحلف ليس
طرفًا مباشرًا في األزمــة» التي كانت
آخــر فصولها إج ــراء ســادس وأقــوى
تجربة نــوويــة فــي كــوريــا الشمالية،
قبل أس ـبــوع .لكنه دعــا بيونغ يانغ
مـ ـ ـ ــرارًا إل ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن بــرام ـج ـهــا
النووية والباليستية.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أشـ ـ ـ ـ ــار وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع
ال ـب ــري ـط ــان ــي م ــاي ـك ــل ف ــال ــون لـشـبـكــة
«بي .بي .سي» إلى أنه يشعر بالقلق
الشديد .وقال« :نفعل اآلن ما يمكننا
ّ
فـعـلــه إلي ـجــاد ح ــل دبـلــومــاســي ،ومــا
ي ـن ـب ـغــي ف ـع ـل ــه هـ ــو ت ـ ـفـ ــادي ت ــده ــور
الـ ــوضـ ــع إل ـ ــى أي ش ـك ــل مـ ــن أش ـك ــال
الصراع العسكري بأي حال».
أمـ ــا الـ ـخ ــرق ال ــوح ـي ــد ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـغ ــرب ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاملــوقــف من
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ ،ف ـقــد ج ــاء ع ـلــى لـســان
املستشارة األملــانـيــة أنجيال ميركل،
ال ـتــي أكـ ــدت أن ـهــا سـتـكــون مستعدة
لـلـمـشــاركــة فــي م ـب ــادرة دبلوماسية
إلنـهــاء الـبــرنــامــج ال ـنــووي وبــرنــامــج
الصواريخ لكوريا الشمالية ،مقترحة
أن تكون املحادثات النووية اإليرانية
ن ـمــوذجــا ل ــذل ــك .وق ــال ــت م ـيــركــل ،في
مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «فــران ـك ـفــورتــر
ألـجـمــايـنــه ت ـســاي ـتــونــغ»« :إذا كــانــت
مشاركتنا فــي امل ـحــادثــات مــرغــوبــة،
ف ـس ــأق ــول ن ـعــم ف ــي الـ ـح ــال» ،مـشـيــرة
إلى املفاوضات التي أدت إلى اتفاق
ن ــووي تــاري ـخــي ب ــن إيـ ــران وال ـقــوى
العاملية في عام  .2015ولفتت إلى أن
تـلــك كــانــت «دبـلــومــاسـيــة استغرقت
ً
وق ـت ــا ط ــوي ــا ،لـكـنـهــا ك ــان ــت مـهـمــة»
وكانت لها «نهاية طيبة» في نهاية
املطاف العام املاضي ،في إشارة إلى
وق ــت تنفيذ االتـفــاقـيــة .وأضــافــت أن
ّ
تصور استخدام صيغة
«من املمكن
كـ ـه ــذه إلن ـ ـهـ ــاء الـ ـ ـص ـ ــراع فـ ــي ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة» ،مــوض ـحــة أنـ ــه «ي ـت ـعـ ّـن
على أوروبــا وعلى أملانيا على وجه
ال ـخ ـص ــوص أن ت ـل ـعــب دورًا نـشـطــا
للغاية في ذلك».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

رأي

أميركا :جدل الحمائية والعولمة
ورد كاسوحة*
ّ
في كل املراسيم التي أصدرها ترامب أو أحالها إلى ّالكونغرس على شكل
مشاريع قوانني لدراستها والتصويت عليها ّثمة ظل للحمائية التي أتت
ً
به إلى الرئاسة .القرار األخير مثال الذي رفع فيه الحماية القانونية عن
أوراقًا ثبوتية ُب ِّرر اللجوء إليه بالحاجة
أبناء املهاجرين الذين َّ ال يمتلكون ُ َ
سهل البرنامج املق ّر من جانب إدارة أوباما (داكا) في
إلى الوظائف التي
العام  2012انتقالها  -كما يرى ترامب ووزير عدله جيف سيشنز -إلى
ّ
يصب على ما يبدو في مسعاه الستعادة فرص
«غير األميركيني» .وهذا
ُ
الواليات املتحدة أو
من
والصناعات
الرساميل
بخروج
دت
ق
ف
العمل التي
ِ
ّ
بدخول الشركات الكبرى املستفيدة من العوملة على خط التوظيف .وهو
ما ِّ
يبرر اعتراض كثير من الشركات (غوغل ،مايكروسوفت ،جنرال
موتورز ...الخ) على إلغاء برنامج «داكا» ،وشروعها في ممارسة ضغوط
على أعضاء الكونغرس لتعطيل اإللغاء ،أو في أسوأ األحوال استبدا ِله
بتشريع آخر ال ّ
يضر بمصالحها كما يفعل املرسوم الحالي.

من يستفيد من الحمائية؟

من وجهة نظر هؤالءُ ،يعتبر إلغاء البرنامج بمثابة كارثة على توفير
الوظائف ألنه يرفع الحماية عن عشرات األلوف من أبناء املهاجرين،
ّ
الحماية املؤقتة
مزاولة األعمال التي وفرتها لهم ظروف
ّ
ُويمنعهم من ّ
املتاحة لهم في ظل البرنامج .خسارة هذه ّالوظائف في ظل التشريع
الجديد ال تنعكس سلبًا على ّ
النمو الذي تحقق بفضل «داكا» فحسب،
بل تحرم الصناعات والشركات التي استفادت من البرنامج من «بيئة
ّ
تشجع عليه إدارة ترامب
مناسبة للعمل» في الداخل األميركي ،وهو ما

ّ
أساسًا .هذا املنطق ال يروق فريق ترامب ،وال يؤثر في مسعاه للتقليل
من االعتماد على التراكم الذي أحدثته العوملة التجارية في الواليات
ّ
يصب في اتجاه
املتحدة .بالنسبة إلى هذه اإلدارة ،التراكم يجب أن
ّ
تضررت من انتقال الرساميل
معاكس ،أي في مصلحة الفئات التي
والصناعات األميركية إلى الخارج ،وهم في معظمهم من الطبقة العاملة
البيضاء التي خسرت وظائفها وأعمالها بسبب العوملة ونمط التراكم
ّ
سيستمرون في تأييد ترامب ليس ألنه يعارض
املصاحب لها .هؤالء
السياسات التي ّأدت إلى إفقارهم ويدعو إلى استبدالها بل ألنه يقدر
من موقعه في اإلدارة على مجابهة السياسة التي تدعو إلى استمرار
تصدير العمل والصناعات إلى الخارج ،وهو ما يقوم عليه منطق النخب
التجارية وأوساط األعمال املناهضة لسياسة ترامب بخصوص الهجرة
وتعديل االتفاقيات التجارية.

«مسوغات» َ
ِّ
معارضة الهجرة

يحرك هذه املجموعات هو الذي ّ
ّ
يفسر
املنطق االقتصادي الذي
ّ
ّ
حماستها لسياسة ترامب الخاصة بالهجرة .فهي ال تؤيد بناء الجدار
مع املكسيك ألنها تكره املهاجرين من أصول مكسيكية بل ألنها تعتبر
ً
لخسارتها وظائف وأعماال ،على
هجرتهم إلى الواليات املتحدة سببًا
ّ
ّ
اعتبار أن الشركات صارت تفضل في ظل العوملة إحداث تراكم يقوم
على توظيف ّ
عمال أجانب بأجور منخفضة وظروف عمل ال تتوافر
فيها الحماية الكافية .انتقال كتلة العمل أو الوظائف بهذا املعنى إلى
املهاجرين هي التي أثارت سخط الشرائح العاملة من البيض ،ودفعت
بها إلى تأييد ّأي سياسي أو مرشح رئاسي يعارض هذه االستعاضة
االقتصادية التي ّ
تسببت بها العوملة .اختيارها لترامب كان لهذا السبب

معاد للمهاجرين كما يشيع خصومه ،فالعداء لهؤالء
تحديدًا ،وليس ألنه ٍ
ال يبني سياسة وال يقدر على استقطاب ّ
مؤيدين باملاليني .وحده املنطق
االقتصادي الذي يربط «معارضة الهجرة» بسياق ّ
أعم هو الذي يفعل
َ
ذلك ،عبر بناء سلسلة ُمحكمة من اإلجراءات التي تبدو في تسلسلها
وكأنها ِّ
تصوب على املنافع التي جنتها الشركات من وراء الهجرة وليس
على الهجرة نفسها.

خاتمة

في تبريره ملحاولة بناء الجدار مع املكسيك يقول ترامب ّإن هذه الخطوة
ّ
ستوفر ماليني الوظائف لألميركيني ،وهي تقريبًا الصياغة نفسها التي
استخدمها في معرض الدفاع عن تعديل صيغة االتفاقات التجارية
ّ
املوقعة بني الواليات املتحدة ودول عديدة من بينها املكسيك .حتى
ُ
تراج ُعه عن قانون (أوباما ّكير) يعزوه للسبب نفسه بمعزل إن كان
ذلك صحيحًا في حالة التخلي عن مبدأ الرعاية الصحية الشاملة أم ال.
هاجس توفير الوظائف يبدو مسيطرًا على الرجل ،وهو على األرجح
من خارج دائرة مؤيديه املباشرة
منطق بسيط يستعمله إلقناع الناس ً
بجدوى سياساته ،عبر ربطها مباشرة باملنفعة االقتصادية التي لن
تكون  -كما يقول -حكرًا على فئة من األميركيني .لكن واقعيًا ،هذه
تسببت بانقسام داخل املجتمع األميركي ،وهذا طبيعي ّ
السياسات ّ
ألن
ّ
االستفادة من «حمائية ترامب» ستكون على حساب فئة ضد أخرى من
النافذة
األميركيني ،وهي في الغالب الفئة التي تدعمها النخب واألوساط ّ
داخل ّ
املؤسسة ،وينتمي إليها بطبيعة الحال املهاجرون ومعظم األقليات
داخل الواليات املتحدة.
* كاتب سوري

