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التصعيد المتزامن:
كيف استغلت كوريا الشمالية حرب أوكرانيا في تحقيق مصالحها؟

ــى للحــرب الروســية–األوكرانية،  ــام األول ــذ األي من
ــا الشــمالية دعمــًا مســتمرًا لحليفتهــا  تقــدم كوري
بالقيــام  اضطلعــت  حيــث  روســيا؛  االســتراتيجية 
السياســية  بيــن  مــا  تنوعــت  متعــددة،  بــأدوار 
التــي  األدوار  وهــي  واالقتصاديــة،  والعســكرية 
المتوقــع أن تســتمر كوريــا الشــمالية فــي  مــن 
القيــام بهــا دون انقطــاع خــال الفتــرة المقبلــة، 
خاصــة فــي ظــل العوائــد التــي تحققهــا، ال ســيما 
اإلقليميــة  أهدافهــا  بتحقيــق  المتعلقــة  تلــك 
واالقتصاديــة، إلــى جانــب اســتكمالها برنامجهــا 

النــووي.

ــا  ــدم كوري ــية–األوكرانية، تق ــرب الروس ــى للح ــام األول ــذ األي من
الشــمالية دعمــاً مســتمراً لحليفتهــا االســتراتيجية )روســيا(؛ وذلــك 
ــذ  ــن من ــن البلدي ــع بي ــي تجم ــة الت ــة القوي ــات الثنائي بفضــل العالق
العهــد الســوفييتي، ال ســيما فــي ضــوء العزلــة الدوليــة التــي 
ــا،  ــة له ــدول الغربي ــاداة ال ــة مع ــج نتيج ــج يان ــا بيون ــرض له تتع
ولكــن عــادة مــا تقــوم كل مــن موســكو وبكيــن بكســر هــذه العزلــة 
ــم مجموعــة  ــا الشــمالية لتقدي ــع كوري ــذي دف ومســاندتها؛ األمــر ال
هــذه  فــي  لروســيا  والدبلوماســية  العســكرية  المســاعدات  مــن 
ــن المكاســب  ــة م ــق جمل ــا اســتطاعت تحقي ــى إثره الحــرب، وعل
ــب  ــى جان ــووي، إل ــا الن ــق ببرنامجه ــا يتعل ــددة، خاصــة فيم المتع
تنفيــذ أهدافهــا اإلقليميــة واالقتصاديــة. وبوجــه عــام، بــدت الحــرب 
ــل  ــن أج ــمالية م ــا الش ــبة لكوري ــة بالنس ــة فرصــة مواتي األوكراني

ــبها.  ــم مكاس تعظي

انتهاز الفرصة 

ثمــة أدوار متعــددة اضطلعــت كوريــا الشــمالية بهــا خــال الحــرب 
والعســكرية  السياســية  األدوار  بيــن  وتنوعــت  األوكرانيــة، 
واالقتصاديــة، بهــدف مســاندة موســكو فــي حربهــا التــي اندلعــت 
منــذ نحــو 9 أشــهر، ويمكــن تنــاول أبــرز هــذه األدوار علــى 

ــي: ــو التال النح

ــة:  ــم األوكراني ــم األقالي ــية لض ــوات الروس ــراف بالخط 1- االعت
ــا الشــمالية بانفصــال  ــت كوري ــو الماضــي، اعترف ــي شــهر يولي ف

ــا. ــي شــرق أوكراني ــي دونيتســك ولوهانســك ف إقليم
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كيف استغلت كوريا الشمالية حرب أوكرانيا في تحقيق مصالحها؟

وبذلــك تعــد ســوريا وكوريــا الشــمالية همــا الدولتيــن الوحيدتيــن 
مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة – بجانــب روســيا – 
اللتيــن تعترفــان باســتقالل اإلقليميــن اللذيــن ترعاهمــا روســيا. 
ــع  ــية م ــات الدبلوماس ــف العالق ــت كيي ــك، قطع ــى ذل ورداً عل
بيونــج يانــج، وهــي العالقــات التــي كانــت باألســاس غيــر 

ــى أي حــال.  ــة عل جوهري

إلــى جانــب ذلــك، كانــت كوريــا الشــمالية هــي الدولــة 
الوحيــدة مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة التــي 
ــي دونيتســك  ــا موســكو ف ــي تدعمه ــت باالســتفتاءات الت اعترف
ولوهانســك وخيرســون وزاباروجيــا، وســرعان مــا أيــدت 
بيونــج يانــج نتائــج هــذه االســتفتاءات، مشــيرة إلــى أن األغلبيــة 

ــيا. ــي روس ــاج ف ــدت االندم ــن أي ــن الناخبي ــاحقة م الس

واســتكماالً لخطواتهــا الســابقة، ألمحــت حكومــة بيونــج يانــج 
إلــى أنهــا مهتمــة بإرســال عمــال بنــاء للمســاعدة فــي إعــادة بناء 

ــا؛  ــي شــرق أوكراني ــيا ف ــة لروس ــة الموالي المناطــق االنفصالي
ــن أن  ــذي يمك ــد ال ــورد الوحي ــو الم ــل ه ــون العم ــا يك إذ ربم
ــاد  ــا الشــمالية مــع روســيا؛ حيــث ســبق أن اعت تشــاركه كوري
االتحــاد الســوفييتي، وروســيا فيمــا بعــد، اســتيراد العديــد مــن 
العمــال الكورييــن الشــماليين؛ لــذا ينظــر المســؤولون الــروس 
ــا الشــمالية،  ــة مــن كوري ــي مســألة اســتئناف اســتيراد العمال ف
علــى الرغــم مــن حظــر هــذه الممارســة مــن قبــل مجلــس األمــن 

ــي.  الدول

ــؤولو إدارة  ــد مس ــكو: أك ــكري لموس ــم العس ــف الدع 2- تكثي
الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن مــا جــاء فــي تقريــر اســتخباراتي 
ــه الســرية، فــي شــهر ســبتمبر الماضــي،  أمريكــي رفعــت عن
مــن أن روســيا كانــت بصــدد شــراء المالييــن مــن األســلحة مــن 
كوريــا الشــمالية، بمــا فــي ذلــك قذائــف المدفعيــة والصواريــخ، 

ســراً لدعمهــا فــي حربهــا فــي أوكرانيــا.
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ــحنات  ــة لش ــة الحقيقي ــج الوجه ــج يان ــي بيون ــا تخف ــك بينم وذل
األســلحة مــن خــالل محاولــة جعلهــا تبــدو كأنهــا مرســلة إلــى 
إيــران، ال ســيما أن  دول فــي الشــرق األوســط، وخاصــة 
صــادرات األســلحة الكوريــة الشــمالية إلــى روســيا تنتهــك 
قــرارات األمــم المتحــدة التــي تحظــر علــى بيونــج يانــج 
ــد مصــدراً  ــرة تع ــد أن األخي ــر األســلحة. بي اســتيراد أو تصدي
ــبب  ــك بس ــيا؛ وذل ــبة لروس ــف بالنس ــخ والقذائ ــاً للصواري جذاب
أنهــا تنتــج عيــار األســلحة التــي كانــت تنتجهــا أنظمــة الحقبــة 
ــن الســلطات  ــا. ولك ــرة منه ــات كبي ــا مخزون الســوفييتية ولديه
ــك االتهامــات، مبــررة بأنهــا  ــد أنكــرت تل ــة الشــمالية ق الكوري
لــم تصــدر أي أســلحة إلــى روســيا خــالل الحــرب فــي أوكرانيــا 
وليــس لديهــا خطــط للقيــام بذلــك، وأن تقاريــر المخابــرات 
األمريكيــة عــن عمليــات نقــل األســلحة كانــت محاولــة لتشــويه 

ــمالية.  ــا الش صــورة كوري

ــة مــع  ــرام صفق ــا الشــمالية بإب ــة لكوري ــات الغربي 3- االتهام
ــاق  ــول اتف ــة ح ــات الغربي ــن التكهن ــد م ــاك العدي موســكو: هن
ــود  ــادل أســلحة وجن ــى تب ــج عل ــج يان ــن موســكو وبيون ــم بي قائ

كورييــن شــماليين للقتــال فــي أوكرانيــا مقابــل اســتيراد الحبــوب 
الروســية والنفــط الروســي؛ إذ يــرى البعــض أن مــن المرجــح 
أن تحتــاج كوريــا الشــمالية الغــذاء والوقــود والمــواد األخــرى 
مــن روســيا ألنهــا تجــد صعوبــة فــي شــراء مثــل هــذه البضائــع 
مــن الخــارج بموجــب عقوبــات األمــم المتحــدة المفروضــة على 
ــراء  ــن الخب ــر بي ــبق أن انتش ــل س ــووي، وبالفع ــا الن برنامجه
ــا الشــمالية  ــاء عــن خطــط إرســال كوري ووســائل اإلعــالم أنب
ــى دونيتســك ولوهانســك  ــدي إل ــف جن ــى 100 أل مــا يصــل إل
ــرت كل  ــة الروســية أنك ــن الخارجي ــا، ولك ــي شــرق أوكراني ف

هــذه االدعــاءات.

4- التصريحــات العدائيــة ضــد الغــرب: فــور انــدالع الحــرب 
فــي أوكرانيــا، صرحــت الخارجيــة الكوريــة الشــمالية بــأن 
ــاً فــي سياســة  ــة يكمــن كلي الســبب الجــذري لألزمــة األوكراني
الهيمنــة للواليــات المتحــدة والغــرب اللذيــن ينغمســان فــي 
التعســف واالســتبداد ضــد الــدول األخــرى، وهــو مــا مــن شــأنه 
تهديــد األمــن القومــي الروســي، فدفــع بــدوره موســكو إلجــراء 

ــا. ــي شــرق أوكراني ــا العســكرية االســتباقية ف عمليته
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بــل قامــت بيونــج يانــج باتهــام واشــنطن أيضــاً بتبنــي معاييــر 
ــؤون  ــي الش ــل ف ــيما التدخ ــم، ال س ــة العال ــال بقي ــة حي مزدوج
ــرة  ــدول األخــرى باســم الســالم واالســتقرار، معتب ــة لل الداخلي
ــى  ــن عل ــدة تهيم ــات المتح ــا الوالي ــت فيه ــي كان ــام الت أن األي

ــت. ــد ول ــم ق العال

عوائد الحرب 

اســتطاعت بيونــج يانــج تحقيــق مجموعــة متنوعــة مــن 
المكاســب العســكرية واالقتصاديــة مــن جــراء انــدالع الحــرب 
فــي أوكرانيــا، هــذا إلــى جانــب وجــود العديــد مــن المكاســب 
ــي: ــا يأت ــن إيجــاز أبرزهــا فيم ــي يمك ــة، الت األخــرى المحتمل

1- الضغــط علــى الخصــوم اإلقليمييــن: اســتفادت بيونــج يانــج 
ــى  ــد الضغــوط عل ــي تصعي ــة ف مــن أحــداث الحــرب األوكراني
الخصــوم اإلقليمييــن، وتصديــر تهديــدات أمنيــة لهــم، وخاصــة 
عبــر إجــراء تجــارب صاروخيــة نوويــة جديــدة، وهــي التجارب 
ــك  ــذ عــام 2017، مســتفيدة مــن ذل ــد توقفــت من ــت ق ــي كان الت
ــا، فضــالً  ــي أوكراني ــم نحــو الحــرب ف ــي تشــتت أذهــان العال ف
عــن المشــاحنات القائمــة بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة بشــأن 
تايــوان، ال ســيما رؤيتهــا بضرورة االســتعداد الحتمــاالت اندالع 
ــا  ــق أهدافه ــتغله لتحقي ــد تس ــا ق ــو م ــة، وه ــة ثالث ــرب عالمي ح
اإلقليميــة؛ إذ إن الشــعور المتزايــد باإلفــالت مــن العقوبــات الــذي 
تتمتــع بــه كوريــا الشــمالية، بفضــل الدعــم المســتمر مــن روســيا 
ــة  ــدول الغربي ــرات مــع ال ــد التوت ــد حمســها لتصعي ــن، ق والصي
عبــر سلســلة مــن عمليــات إطــالق الصواريــخ التــي هــزت 
ــة  ــن خــالل اآلون ــان المجاورتي ــة والياب ــا الجنوبي كالً مــن كوري

األخيــرة.

2– التوســع فــي البرنامــج النــووي: إن كان مــن المأمــول 
إحجــام بيونــج يانــج عــن تطويــر برنامجهــا النــووي، فــإن 
مــن المرجــح نتيجــة لألحــداث فــي أوكرانيــا، أن تكــون بيونــج 
يانــج أكثــر حــذراً وتــردداً فــي الموافقــة علــى أي قيــود علــى 
ــى التوســع  ــا األحــداث إل ــل دفعته ــة. ب برامــج أســلحتها النووي
فــي تجاربهــا النوويــة، خاصــة فــي محيطهــا اإلقليمــي؛ ولذلــك 
قــام برلمــان بيونــج يانــج، فــي ســبتمبر الماضــي، بإقــرار قانون 
يــأذن لهــا باالســتخدام االســتباقي لألســلحة النوويــة حــال حدوث 
مجموعــة متنوعــة مــن الســيناريوهات التــي قــد تتعــرض فيهــا 
البــالد للتهديــدات الخارجيــة، وهــو مــا تبعتــه أنشــطة تجريبيــة 
ــا  ــع كوري ــووي م ــزاع ن ــوب ن ــاالت نش ــدد باحتم ــررة ته متك

ــات المتحــدة. ــان والوالي ــة والياب الجنوبي

ــة  ــل الحــرب األوكراني ــة: تعم ــات الخارجي ــز التحالف 3- تعزي
علــى تعميــق العالقــات بيــن موســكو وبيونــج يانــج؛ حيــث مــن 
المرجــح أن تــؤدي حاجــة موســكو المتزايــدة إلــى األســلحة مــن 
بيونــج يانــج إلــى إحــداث مواءمــة أكبــر للمصالــح الدبلوماســية 
بيــن  االســتراتيجي  التقــارب  وبفضــل  بينهمــا.  والعســكرية 
الجانبيــن، تطمئــن كوريــا الشــمالية مــن وجــود روســيا كعضــو 
دائــم فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة؛ مــن أجــل 
حمايتهــا مــن أي إدانــات أو قــرارات يتــم فرضهــا عليهــا؛ حيــث 
ــن  ــس األم ــي مجل ــض ف ــا حــق النق ــيا بدوره اســتخدمت روس
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام لعرقلــة عقوبــات جديــدة ضــد 
ــالت  ــن التحوي ــتفادة م ــى االس ــة إل ــمالية، باإلضاف ــا الش كوري
ــج  ــة بيون ــيما بحــث حكوم ــيا، ال س ــن روس ــة م ــة القادم النقدي
ــخ  ــة لبرامــج الصواري ــواد الالزم ــا والم ــج عــن التكنولوجي يان

ــي تطورهــا مؤخــراً. الباليســتية الت
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كمــا ســعت بيونــج يانــج إلــى توطيــد العالقــات مــع موســكو 
مــن خــالل تصويتهــا ضــد قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة الــذي يطالــب بانســحاب روســيا مــن أوكرانيــا، وضــد 
ــج  ــت بيون ــد أعرب ــذا وق ــة. ه ــرى ذات صل ــراءات أخ أي إج
يانــج مــراراً وتكــراراً عــن دعمهــا اإلجــراءات الروســية، 
وألقــت باللــوم فــي األزمــة األوكرانيــة علــى الواليــات المتحــدة 
وحلــف شــمال األطلســي وكييــف؛ فالتحالــف الروســي مــع 
كوريــا الشــمالية ليــس فقــط عســكرياً بــارداً، بــل يجمعهمــا القيــم 
نفســها التــي تســعى إلــى الصــدام مــع الغــرب باعتبــاره مصــدر 

ــا. كل أزماتهم

4- فرصــة ســانحة الختبــار أســلحة كوريــا الشــمالية: اســتغلت 
ــلحتها،  ــر أس ــريع تطوي ــذة لتس ــرب كناف ــمالية الح ــا الش كوري
ــا  ــك أول صواريخه ــي ذل ــا ف ــا، بم ــرات منه ــرت العش واختب
البعيــدة المــدى منــذ عــام 2017، مســتغلة االنقســام فــي مجلــس 
األمــن الدولــي؛ حيــث منعــت روســيا والصيــن محــاوالت 
ــة الشــمالية  ــى األســلحة الكوري ــات المتحــدة للتشــديد عل الوالي

التــي تقــوم بتجربتهــا، بمــا فــي ذلــك الصواريــخ القصيــرة 
المــدى، التــي مــن المحتمــل أن تكــون قــادرة على حمــل رؤوس 
ــارات  ــرة للق ــخ الباليســتية العاب ــى الصواري ــة، عــالوة عل نووي
ــات المتحــدة نفســها؛  ــي يمكــن أن تســتهدف أراضــي الوالي الت
حيــث دائمــاً مــا تصــرح بيونــج يانــج بأنهــا تختبــر الصواريــخ 
والمدفعيــة حتــى تتمكــن مــن ضــرب أهــداف رئيســية فــي 
كوريــا الجنوبيــة والواليــات المتحــدة بــال رحمــة إذا أرادت 

ــك.  ذل

ــم  ــا الشــمالية “ كي ــم كوري ــي هــذا الصــدد، صــرح زعي وف
ــزم  ــالده تعت ــأن ب ــاري، ب ــر الج ــوم 27 نوفمب ــغ أون”، ي جون
ــالل  ــك خ ــم”؛ وذل ــي العال ــتراتيجية ف ــوة اس ــوى ق ــالك “أق امت
احتفــال بإطــالق صــاروخ جديــد عابــر للقــارات باســم صــاروخ 
ــن  ــد م ــب العدي ــادر، بحس ــو صــاروخ ق ــونج17”، وه “هواس
التقاريــر، علــى اســتهداف األراضــي األمريكيــة، كمــا تــم 
ــر الجــاري وســقط بالقــرب  ــار الصــاروخ فــي 18 نوفمب اختب

ــان.  مــن الياب
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كيف استغلت كوريا الشمالية حرب أوكرانيا في تحقيق مصالحها؟

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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وذكــر “أون” أن “هواســونج17 أقــوى ســالح اســتراتيجي 
فــي العالــم وُيشــكل قفــزة هائلــة إلــى األمــام فــي تطويــر 
تكنولوجيــا تركيــب رؤوس حربيــة نوويــة علــى صواريــخ 

باليســتية”. 

5- تحقيــق مكاســب اقتصاديــة: بالرغــم مــن تجمــد العالقــات 
االقتصاديــة والتجاريــة بيــن روســيا وكوريــا الشــمالية منــذ 
أوائــل عــام 2020، عندمــا علقــت بيونــج يانــج روابــط النقــل 
المباشــر مــن أجــل احتــواء انتشــار فيــروس كورونــا، بيــد أنــه 
ــد  ــكة الحدي ــط س ــة خ ــتئناف حرك ــات باس ــاك توقع ــت هن كان
ــت  ــى اآلن أبق ــن حت ــبتمبر 2022، لك ــي س ــا ف ــط بينهم الراب
كوريــا الشــمالية حدودهــا مــع روســيا مغلقــة، وإن كانــت بعــض 
ــاط  ــى التق ــارت إل ــاري، أش ــر الج ــهر نوفمب ــي ش ــر، ف التقاري
ــا  ــة قطــار مــن كوري ــة تظهــر حرك ــار الصناعي صــور باألقم
ــن.  ــن الدولتي ــري بي ــق الب ــر الطري ــى روســيا عب الشــمالية إل

ــم اســتغالل ظــروف الحــرب  ــد يت ــي ســياق متصــل، ق  وف
مــن أجــل إعــادة حركــة التجــارة المتبادلــة بينهمــا، ناهيــك عــن 
ــا،  ــرق أوكراني ــى ش ــال إل ــال عم ــج إلرس ــج يان ــط بيون تخطي
وفتــح خــط أنابيــب جديــد الســتيراد النفــط الــذي يحتاجــه نظــام 
كيــم بشــدة، كمــا قــد توفــر العالقــات االقتصاديــة مــع دونيتســك 

ولوهانســك أيضــاً مجموعــة مــن الفــرص لبيونــج يانــج؛ نظــراً 
ألن المناطــق االنفصاليــة ليســت دولتيــن مــن الــدول األعضــاء 
فــي األمــم المتحــدة، فلــن تكــون أي منهمــا ملزمــة باتبــاع 
قــرارات مجلــس األمــن الدولــي التــي تفــرض عقوبــات علــى 
كوريــا الشــمالية؛ مــا يجعلهــا مــن المناطــق الوحيــدة فــي العالــم 
ــا الشــمالية أن تتاجــر معهــا بحريــة؛ حيــث  التــي يمكــن لكوري
لــن يتــم حظــر تبــادل مجموعــة واســعة مــن الســلع والخدمــات 
ــى أنظمــة  ــن إل ــدءاً مــن العمــال المغتربي ــة الشــمالية، ب الكوري
المدفعيــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للــدول األعضــاء فــي األمــم 

المتحــدة مثــل روســيا. 

ــي  ــا الشــمالية دور ملحــوظ ف ــول: كان لكوري خاصــة الق
الحــرب الروســية–األوكرانية، مــن حيــث المســاندة المتواصلة 
التــي قدمتهــا لحليفتهــا الروســية، وكذلك اســتمرار مناوشــاتها 
المتكــررة مــع الــدول الغربيــة وحلفائهــا فــي المنطقــة )كوريــا 
الجنوبيــة واليابــان( بهــدف تشــتيت الجهــود الغربيــة الموجهة 
نحــو تحجيــم روســيا وحلفائهــا فــي آســيا، بــل مــن المتوقــع 
أن يســتمر هــذا الدعــم الكــوري الشــمالي دون انقطــاع خــال 
الفتــرة المقبلــة، خاصــة فــي ظــل العوائــد التــي تحققهــا 

وتســتفيد منهــا بيونــج يانــج.


