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العالم

ّ
ذلــك ال يقلل أهمية دراس ــة املـســارات
والعملية السياسية والتطبيع».
وم ــع أن الـسـلـطــة ت ـنــازلــت ع ــن نحو
 80%مـ ــن أرض ف ـل ـس ـط ــن ،ب ـعــدمــا
وض ـع ــت إس ــرائ ـي ــل خ ـطــوطــا ح ـمــراء
ع ـلــى ال ـك ـتــل االسـتـيـطــانـيــة ال ـك ـبــرى،
واستعداد رام الله للتنازل عن قضية
الالجئني ضمن إطار تسوية شاملة،
وأيضًا البحث في أي صيغة تشكل

أول
فـيـمــا تـشـكــل س ـيــول رابـ ــع امل ـتــزوديــن
بــال ـســاح األم ـيــركــي بـعــد الـسـعــوديــة
ثــم أوسـتــرالـيــا واإلمـ ــارات .أ ّمــا حليفة
واشنطن الثانية ،اليابان ،فإنها تنفق
نحو  3مليارات دوالر سنويًا للتزود
بـتـجـهـيــزات عـسـكــريــة وأن ـظ ـمــة دف ــاع
أميركية.
ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،ب ـعــد س ـن ــوات من
الـتـشــديــد الـتــدريـجــي للعقوبات ضد
كوريا الشمالية ،تبحث األمم املتحدة
ف ـ ــرض إج ـ ـ ـ ـ ــراءات إض ــافـ ـي ــة ،بـضـغــط
وفي السياق ،تحاول
أميركي وغربي.
ّ
الواليات املتحدة حض مجلس األمن
الــدولــي على فــرض حظر نفطي على
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة و«ت ـج ـم ـيــد أص ــول
الزعيم كيم جونغ أون» .كذلك يدعو
م ـشــروع ال ـق ــرار األم ـيــركــي إل ــى فــرض
حظر على ص ــادرات النسيج والعمل
على قطع تحويالت العمال الكوريني
الشماليني في العالم.
(األخبار ،أ ف ب)

مخرجًا لقضية شرقي القدس ،اتهم
نتنياهو الفلسطينيني بــأنـهــم «لــم
يـ ـع ــدل ــوا ب ـع ــد ش ــروطـ ـه ــم ل ـل ـتــوصــل
إلــى تسوية سياسية ،مــع أنـهــا غير
مقبولة بالنسبة إلــى قسم كبير من
الجمهور».
في السياق نفسه ،لفت نتنياهو إلى
أن عالقات إسرائيل في ظل حكوماته
األخيرة «أصبحت أقوى مع دول عدة
فــي الـعــالــم ،بينها الــواليــات املتحدة
ودول أوروبـ ــا وأسـتــرالـيــا وأفريقيا
وآس ـيــا وآذرب ـي ـجــان وكــازاخـسـتــان».
ّ
التغير اإليـجــابــي في
وبـعــدمــا أعـلــن
عــاقــة تــل أبـيــب مــع الـعــالــم الـعــربــي،
لفت إلى أن ما يجري «تغيير كبير،
ّ
يتغير ،ولكن ال يعني
فالعالم برمته
ذلـ ــك أنـ ــه حـ ــدث تـغـيـيــر ف ــي امل ـحــافــل
الدولية واألمــم املتحدة واليونسكو
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد» ،ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
انـتـقــادات شــديــدة بسبب سياستها
ف ــي األراض ـ ــي الفلسطينية املحتلة
عام .1967
ّ
ـواز ،ك ـش ـفــت صـحـيـفــة
ـ
ـ
ـ
ـ
م
ـط
ع ـل ــى خ ـ ـ
ٍ
«هآرتس» أمس عن قمة ثالثية تجمع
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
مـ ــع كـ ــل مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي
محمود عباس ،وبنيامني نتنياهو،
على هامش قمة األمــم املتحدة التي
ستعقد بعد أسبوعني في واشنطن.
ويـهــدف تــرامــب مــن القمة إلــى بحث
س ـ ـبـ ــل ت ـ ـحـ ــريـ ــك املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات ب ــن
ال ـجــان ـبــن ،ضـمــن تـســويــة إقـلـيـمـيــة،
الـتــزامــا بــاملـبــادرة الـتــي أطلقها بعد
ت ــولـ ـي ــه م ـن ـص ـب ــه وزيـ ـ ــارتـ ـ ــه ل ـل ـشــرق
األوسط في أيار املاضي.
وق ــال ــت الـصـحـيـفــة إن ت ــرام ــب «عـ ّـمــم
ع ـل ــى ط ــاق ــم م ـس ـت ـش ــاري ــه امل ـش ــرف ــن
ع ـل ــى م ـل ــف امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،وأبـ ــرزهـ ــم
ص ـهــره جــاريــد كــوشـنـيــر ،ومبعوثه
الخاص إلى الشرق األوسط جيسون
غرينبالت ،والسفير األمـيــركــي لدى
تــل أبيب ديفيد فــريــدمــان ،تصميمه
عـلــى الـتــوصــل إل ــى تـســويــة وصفقة
إقليمية ،وأن ذلــك على رأس جــدول
اهتماماته فــي السياسة الخارجية
األميركية».
ويـتــوقــع أيـضــا أن يبحث الـلـقــاء في
ق ـضــايــا دب ـلــومــاس ـيــة وأم ـن ـي ــة ،مثل
ق ـض ـيــة االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي اإلي ــران ــي
وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا .ول ـف ـت ــت
«هـ ـ ـ ــآرتـ ـ ـ ــس» إلـ ـ ـ ــى أن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات
ال ـت ــي ت ـج ــري حــال ـيــا تـتـمـحــور حــول
تـ ـح ــدي ــد م ــواعـ ـي ــد الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات ال ـت ــي
ستجمع الـثــاثــةّ .
ورج ـحــت مـصــادر
دبلوماسية إسرائيلية وفلسطينية
أن مــواع ـيــد ال ـل ـق ــاءات ق ــد ت ـكــون بني
 17و 19أيلول الـجــاري .مع ذلــك ،أكد
مصدر أميركي في البيت األبيض أن
جدول ومواعيد اللقاءات والجلسات
ستنشر فور إغالق تسجيل املواعيد.

ما قل
ودل
في موقف يعكس رفض الدول
األوروبية لتوجهات اإلدارة
األميركية في ما ّ
يخص االتفاق
النووي مع إيران ،أعرب وزير
خارجية فرنسا جان ايف لودريان،
أمس ،عن قلقه من احتمال أن
يشكك الرئيس دونالد ترامب في
االتفاق .وقال لودريان ،خالل زيارة
لجامعة «سيانس بو» في باريس،
ّ
إن «االتفاق يضمن أن تتخلى إيران
عن (السعي المتالك) سالح نووي
ومن ثم تفادي االنتشار النووي،
وعلينا ضمان ذلك» .وأضاف
«ينتابني القلق في الوقت الحالي
إزاء موقف الرئيس ترامب الذي
يمكن أن يشكك في هذا االتفاق.
وإذا جرى ذلك ،فسوف تعلو
أصوات في إيران وتقول :فلنمتلك
نحن أيضًا سالحًا نوويًا».
(رويترز)
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مقالة

كيم جونغ أون وأسالفه
عبدالله السناوي*
كأنه تصعيد على حافة «حرب نووية» من دون أن يكون
واضحًا أين يتوقف وال كيف وال وفق أي صفقات؟ في
التصعيد استئناف بظروف جديدة ووجوه مختلفة
للحرب الكورية ،التي استنزفت أعصاب العالم مطلع
خمسينيات القرن املاضي.
في تلك الحرب ،التي استمرت ألكثر من ثالث سنوات،
سقط أربعة ماليني من القتلى والضحايا ،وخربت مدن
بأكملها وشرد أهلها ،وفكرت الواليات املتحدة بأن
تحسمها بـ«الخيار النووي».
لم يكن الضمير اإلنساني مستعدًا لتقبل أي تكرار
لبشاعة ما جرى ملدينتي هيروشيما وناغازاكي
اليابانيتني قرب نهاية الحرب العاملية الثانية طلبًا
لحسمها من دون شروط.
كان هاري ترومان سيد البيت األبيض في سنوات
الحرب الكورية هو نفسه الرئيس الذي أمر باستخدام
السالح النووي ألول وآخر مرة .كما لم يكن أحد في
العالم مستعدًا لالنجراف إلى حرب عاملية ثالثة مكلفة
ومدمرة بعد ما شهده من ويالت.
دخلت الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي السابق
والصني الشعبية واألمم املتحدة نفسها أطرافًا مباشرة
في الحرب األهلية وجرى تدويلها بالكامل.
وقد كان التدخل العسكري الصيني حاسمًا في إحداث
تفوق نسبي للشمال ،أفضى في النهاية إلى وقف إطالق
نيران يوم  ٢٧تموز /يوليو  ١٩٥٣تكرس بمقتضاه
انفصال شبه الجزيرة الكورية إلى دولتني متناقضتني
أيديولوجيًا واستراتيجيًا وإنشاء منطقة منزوعة السالح
بينهما من دون أن تعقد ـ حتى اآلن ـ معاهدة سالم.
إرث التاريخ ،وربما عقده ،ماثل بقوة في خلفية ما يجري
اآلن من انفالتات أعصاب في شبه الجزيرة املمزقة،
تضعها على الحافة النووية.
منذ نهاية الحرب قبل  ٦٤سنة ،تستند العقيدة
االستراتيجية لكوريا الشمالية إلى تعظيم قوتها
العسكرية كعنصر ردع يحفظ للنظام بقاءه وتماسكه
ضد أي أخطار محتملة.
وقد أسس كيم إيل سونغ ،زعيم الحزب الشيوعي ،وجد
الرئيس الحالي كيم جونغ أون ،جيشًا قويًا ،معتقدًا أن
التفوق العسكري يسمح له بحسم الصراع على مستقبل
شبه الجزيرة الكورية.
تحت الضغط املتواصل ،تبنى ما سماهـ«زوتشيه» ـ أي
االعتماد على الذات ـ من دون أن تغادره فكرة أنه «الزعيم
ً
املحبوب من أربعني مليون كوري» ،أمال بتوحيد شبه
الجزيرة تحت قيادته هو.
ورغم أن «مبدأ ترومان» ملحاربة الشيوعية ،حيثما
وجدت ،تراجعت مكانته بالسياسة املعتمدة بأثر
التغيرات الجوهرية في بنية النظام الدولي بعد سقوط
ّ
وتحول الصني إلى اقتصاد السوق
االتحاد السوفياتي
االجتماعي ،إال أن بيونغ يانغ اعتقدت دومًا أن رأسها
مطلوب في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كـ«دولة مارقة»
ـ حسب التصنيف األميركي.
ثم كانت الحرب على العراق واحتالل عاصمته بغداد
عام  ٢٠٠٣إشارة جديدة إلى أنه إذا لم تمض قدمًا في
مشروعها النووي فإنها سوف تنال املصير نفسه.
هذه ليست خيارات عابرة ،بل هي استراتيجيات ثابتة
أصولها عند أسالف كيم جونغ أون.
هناك فارق بني االستراتيجيات واألهواء ،مهما بدت
شطحات الزعيم الكوري الشمالي ،أو عمق االنتقادات
للطريقة التي صعد بها إلى الحكم ،توريثًا من الجد
املؤسس ،إلى األب ،قبل أن يصل املنصب إليه كأول
ساللة سياسية شيوعية.
فهو وريث العقيدة االستراتيجية للنظام الحاكم في
بيونغ يانغ ،التي تضفي على قوة الردع العسكرية قداسة
تضارع ما يضفيه على مؤسسه من هاالت تقارب
الطقوس الدينية.
أسوأ قراءة ممكنة لألزمة الكورية املاثلة ردها إلى هوس
باملقامرة ينتاب رئيسها الشاب ـ إنها مسألة وجود
لدولة ونظام.
ولقد انطوت الصياغة الجديدة لألزمة الكورية على
صدمتني كبيرتني ومتتاليتني للواليات املتحدة .األولى،
إطالق صاروخ باليستي عابر للقارات مر من فوق

األراضي اليابانية ،من دون أن يكون بوسع شبكة الدفاع
األميركية التصدي له ،وكان ذلك انكشافًا خطيرًا ومنذرًا.
والثانية ،إنتاج «قنبلة هيدروجينية» قوتها التدميرية
تفوق ثالث مرات «قنبلة هيروشيما» يمكن تحميلها
على مثل هذا الصاروخ الباليستي ،وكان ذلك فوق ما
توقعته االستخبارات األميركية عن حدود ما يتوافر
لدى بيونغ يانغ من قدرات وروادع تقلب املوازين الحرجة
في شرق آسيا.
أفلت القلق عن كل قيد وحساب في كوريا الجنوبية
واليابان ،ووصل صداه إلى أوروبا ،حيث ارتفعت أصوات
مؤثرة تحذر من أن مدى صواريخ كوريا الشمالية
الباليستية يمكن أن يصل إليها بأسرع من أي توقع
سابق.
في واشنطن ،ارتفع مستوى التهديد الرئاسي إلى
التلويح بـ«عمل عسكري ضخم» من دون أن تكون هناك
فرصة حقيقية ملثل هذا العمل.
هناك قيود صارمة ،وإال فإنها مقامرة باملصالح
األميركية الحيوية وسالمة أمن مواطنيها.
بمثل هذه األزمات الدولية ،فإن الخيارات ضيقة وموازين
القوى واملصالح تحكم التصرفات األخيرة .باليقني،
هناك مساحة حركة مستقلة للرئيس الكوري الشمالي،
لكنها ليست مطلقة أو مفتوحة ،فالحدود يضعها
بالنهاية العبان دوليان كبيران يمثالن نوعًا من الكفالة
السياسية واالستراتيجية .أي كالم آخر أقرب إلى
التهويمات.
الالعب األول ،روسيا ،التي أعلنت رفضها لتشديد
العقوبات على كوريا الشمالية في مجلس األمن ،وحذرت
من مغبة «الهستيريا العسكرية» .هذا خط أحمر يمنع
احتمال صدور قرار أممي بفرض عقوبات اقتصادية
تشمل النفط الخام ويمتد أثرها إلى نحو  ١٧دولة لها
عالقات تجارية مع بيونغ يانغ ،بينها  ٣دول إقليمية ،هي:
مصر ،إيران وتركيا.
ً
أرجو أن نتذكر ـ أوال ـ أن الرئيس ترومان تدخل في
الحرب الكورية عبر مجلس األمن ووظف في ظل غياب
سوفياتي األمم املتحدة في تلك الحرب .الرئيس الحالي
دونالد ترامب لديه النزعة ذاتها ،غير أن الظروف تختلف
والحرج الدبلوماسي له حدود في إدانة كوريا الشمالية.
وأرجو أن نتذكر ـ ثانيًا ـ أن ترومان تعرض النتقادات
بالغة بسبب دخوله الحرب من دون موافقة من الكونغرس
على إعالنها .ال يبدو أن ترامب يميل ـ حتى هذه اللحظة
ـ إلى الحصول على مثل هذه الرخصة ،فالدخول إلى
معاركها أقرب إلى حقول ألغام بال نهاية.
بشيء من التنسيق الظاهر ،بدأ الالعب الثاني ـ الصني ـ
يقدم اقتراحاته للخروج من األزمة مثل تجميد التجارب
النووية والصاروخية الكورية الشمالية مقابل تعليق
املناورة العسكرية األميركية املقررة مع كوريا الجنوبية.
األميركيون اعتبروا االقتراح الصيني مهينًا ،لكن
هذه هي موازين القوى وحسابات الردع املتبادل .هذا
السيناريو يشبه إلى حد كبير نهاية أزمة دولية مماثلة
جرت وقائعها مطلع ستينيات القرن املاضي عند إحدى
ذرى الحرب الباردة سميت أزمة «الصواريخ السوفياتية
في كوبا» ،وقد نظرت إليها الواليات املتحدة تحت رئاسة
جون كينيدي على أنها تهديد مباشر ألمنها القومي.
تلك األزمة نشأت بعد فشل غزو جنوب كوبا من قبل
ّ
جندتهم ّ
ودربتهم االستخبارات األميركية.
مرتزقة
كان من نتائج ذلك الفشل لجوء االتحاد السوفياتي إلى
نصب صواريخ نووية في كوبا كنوع من الردع حتى ال
يتكرر سيناريو الغزو وكنوع آخر من الرد على نصب
صواريخ نووية أميركية في إيطاليا وتركيا.
بتوازنات القوة ،جرى استبعاد سيناريو التدخل
العسكري املباشر ،الذي كانت تلح عليه بعض الدوائر
األميركية النافذة.
كما جرى استبعاد خيار فرض حصار بحري على
كوبا ،فالعائد لن يكون كبيرًا في ظل الدعم السوفياتي.
هكذا تم التوصل إلى صفقة كواليس تعهدت الواليات
املتحدة بمقتضاها عدم غزو كوبا مرة ثانية ،وأزالت
صواريخها النووية من تركيا وإيطاليا مقابل إزالة
الصواريخ النووية السوفياتية من فوق األراضي الكوبية.
شيء من ذلك السيناريو مرجح اآلن أكثر من غيره ،رغم
«الصخب النووي».
*كاتب وصحافي مصري

