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كوريا الشمالية
لن تكون وفاة زعيم كوريا الشمالية ،كيم يونغ إيل ،لحظة
عابرة في منطقة تقع منذ عام  1950في عني العاصفة.
فالنظام النووي الستاليني الذي خاض بني عامي  1950و1953
حربًا دموية مع أشقائه في الشطر الجنوبي ،الذي تدعمه
الواليات املتحدة ودول الغرب الرأسمالي ،ال يزال هدفًا عصيًاّ
بالنسبة إلى واشنطن ،رغم كل ما ُيقال عن ضعف الخليفة
كيم يونغ أون

قطار «القائد العزيز»
اّ
يتوله «الجنرال الشاب»
معمر عطوي
ط� ��وت ك ��وري ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة ،أم � ��س ،ص�ف�ح��ة
«ال��زع�ي��م ال �ع��زي��ز» ،ك�ي��م ي��ون��غ إي ��ل ،لتكمل
السير في قطار نجله كيم يونغ أون ،الذي
ب��وي��ع زع �ي �م��ًا ج��دي �دًا ل�ل�ن�ظ��ام ال�ش�ي��وع��ي.
السلطات ال�ك��وري��ة أعلنت أم��س نبأ وف��اة
«الزعيم» بأزمة قلبية داخل قطاره ،خالل
أح ��د ت�ن�ق�لات��ه امل �ي��دان �ي��ة ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن��ه
«ت ��وف ��ي ن �ت �ي �ج��ة إره� � ��اق ف �ك ��ري وج �س��دي
ك �ب �ي��ر» ص �ب��اح ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ،حسبما
ذك ��رت وك��ال��ة األن �ب��اء ال �ك��وري��ة ال�ش�م��ال�ي��ة.
ل�ك��ن م �ع��ان��اة ال��زع �ي��م ال �ك��وري ال��راح��ل مع
األم��راض ب��دأت عمليًا منذ سنوات ،وكان
أخ� �ط ��ره ��ا ف� ��ي ع � ��ام  2008ح�ي��ن ت� �ع � ّ�رض
لجلطة دم��اغ�ي��ة أل��زم�ت��ه س��ري��ر املستشفى
ألسابيع طويلة .وهذا ما دفعه إلى تأهيل
ن �ج �ل��ه األص� �غ ��ر ك �ي��م ي��ون��غ أون م ��ن أج��ل
ّ
تسلم مقاليد الحكم ،فتمت ترقيته العام
املاضي الى رتبة عسكرية عالية وتسليمه
بعض امل�س��ؤول�ي��ات ف��ي السلطة وال�ح��زب
الشيوعي الحاكم ،وبدأ التعامل مع النجل
األصغر كخليفة حقيقي.
«ال�ق��ائ��د ال�ع��زي��ز» ،كما يحب م��واط�ن��وه أن
ي �ص �ف��وه ،ع �م��ل خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخ �ي��رة
ب � �ج � �ه� ��د ك � �ب � �ي � ��ر ،وس � � � ��ط ح � � �ص � ��ار دول � � ��ي
وم � �ف� ��اوض� ��ات ش ��اق ��ة ح� � ��ول م� �ل ��ف ب�ل��اده
ال �ن��ووي .ورغ ��م أن ح�ك��م ك��وري��ا الشمالية
وراث��ي يقوم على تأليه الشخص وإحكام
ّ
يصر
القبضة ال�ح��دي��دي��ة ع�ل��ى م��واط�ن�ي��ه،
ق��ادة ال�ب�لاد على هوية النظام الشيوعي
أو ك �م��ا ي �س� ّ�م��ون �ه��ا «ال ��زوت� �ش� �ي ��ة» ،وه��ي
ال �ع �ق �ي��دة ال��رس �م �ي��ة ل�ل�ن�ظ��ام ال�س�ت��ال�ي�ن��ي،
تجمع ب�ين الشيوعية واالك �ت �ف��اء ال��ذات��ي،
وض�ع�ه��ا م��ؤس��س ال�ج�م�ه��وري��ة الشعبية
لكوريا الديموقراطية (الشمالية) كيم إيل
تسونغ ،والد الزعيم الراحل.
لقد تعامل الكوريون الشماليون بطريقة
ش�ب��ه دي�ن�ي��ة أو وث�ن�ي��ة ف��ي ت��أل�ي��ه تسونغ،
وج �ع �ل��وه «ال��زع �ي��م امل � �ق ��دس» ،وت �ع��ام �ل��وا
ب�ن�ف��س ال��ذه�ن�ي��ة م��ع ال��راح��ل ي��ون��غ ،وه��و
م ��ا س�ه�ل�ت��ه ال��دع��اي��ة ال �ق��وي��ة ف ��ي ال��داخ��ل
واالنقطاع التام مع الخارج ودعم الجيش.
م ��ا ي��ؤك��د ه� ��ذه ال��ذه �ن �ي��ة ه ��و ت �ح��دي��د 28
كانون األول الجاري موعدًا لتشييعه في
ب �ي��ون��غ ي��ان��غ ،أي ب �ع��د ن �ح��و  10أي� ��ام من
وفاته ،فيما أعلنت السلطات الحداد من 17
إل��ى  29كانون األول في البالد وتأسست
أم��س لجنة وطنية للجنازة بقيادة ابنه
أون ،وسيوضع جثمان الزعيم ف��ي قصر
كومسوسان التذكاري .األنكى من ذلك أن
ش��ائ�ع��ات ي�ت��داول�ه��ا ال�ك��وري��ون تفيد بأنه
حني ولد في كوخ خشبي ،ظهر قوس قزح
وط�ل�ع��ت نجمة س��اط�ع��ة ف��ي ال�س�م��اء .كما
ُي ّ
عد االحتفال بعيد ميالده من أهم األعياد
الوطنية في كوريا الشمالية.
ورغ� � � � ��م امل� � �ج � ��اع � ��ة ال� � �ت � ��ي ح� � �ص � ��دت آالف
ال�ب�ش��ر ب�س�ب��ب س�ي��اس��ة ال �ح �ص��ار ال��دول��ي
والتضييق ،ووقف دعم روسيا في أواخر
التسعينيات ،ظل يونغ «الزعيم الغالي»
ب�ن�ظ��ر ال �ع��دي��د م��ن أف� ��راد ش�ع�ب��ه ،وواص ��ل
ب��رن��ام�ج��ه ل�ص�ن��ع أس�ل�ح��ة ن��ووي��ة ،مجريًا

«السحابة الصالحة»

الشمالية
يحكم كوريا
ّ

يستعد ال�ش��اب كيم ي��ون��غ أون ل�ق�ي��ادة ك��وري��ا الشمالية بعد
وفاة والده كيم يونغ إيل ،ليمتد حكم عائلة كيم للبالد لجيل
ثالث .ال ُيعرف الكثير عن كيم االب��ن ،على الرغم من أن والده
ونظامه كانا ّ
يعدان الترتيبات النتقال السلطة الى االبن منذ
سنوات .ويعتقد أن أون يبلغ من العمر  28عامًا وتمت ترقيته
ال��ى رتبة جنرال وتولى منصبًا سياسيًا كبيرًا ،فيما أف��ادت
تقارير عن قيامه ب��زي��ارة دبلوماسية مهمة للصني في أيار
هذا العام .وربما كانت هذه الزيارة واحدة من أهم الخطوات
الدبلوماسية التي قام بها على اإلطالق ،فبحسب الباحث في
جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول ،يانغ مو مني،
فإن زيارة أون لبكني «ستضطر باقي دول العالم الى التطلع
ال��ى صبي مدعوم من الصني ليصبح زعيم كوريا الشمالية
املقبل» .وق��د ول��د أصغر أبناء الزعيم الراحل الثالثة في عام
 1984على األرج��ح .وترجمة اسمه بالصينية هي «السحابة
الصالحة» ،فيما تطلق عليه وسائل اإلعالم «الجنرال الشاب».
تلقى تعليمه ف��ي س��وي�س��را ويعتقد أن��ه يتحدث اإلنكليزية
واألمل��ان �ي��ة ،وي�ش�ب��ه ج��ده م��ؤس��س ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ،ك�ي��م إي��ل
تسونغ ،كثيرًا في مالمحه.
(رويترز)
مواطنة كورية شمالية أمام سفارة بالدها في بكني أمس للتعازي بوفاة كيم (جاسون لي ــ رويترز)

كيم إيل تسونغ :أرسى «الزوتشية» وهي
العقيدة الرسمية للنظام الستاليني
تجمع بني الشيوعية واالكتفاء الذاتي

ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ت �ج��رب �ت�ين ف ��ي ت�ش��ري��ن
األول  2006وأي��ار  .2009ك��ان يونغ يجيد
املناورة في املفاوضات الدولية التي بدأت
في  2003إلقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن
طموحاتها ال�ن��ووي��ة ،التي استؤنفت في
آب املاضي بال شروط ،بعد أكثر من عامني
م��ن ت�ج�م�ي��ده��ا .ل�ق��د أدرك ك�ي��م أن ال�س�لاح
ال� �ن ��ووي وس �ي �ل��ة م�ه�م��ة مل �ق��اي �ض��ة ال �غ��رب
بمساعدات إنسانية وغذائية توالت على
ال��دول��ة ال�ش�ي��وع�ي��ة م�ن��ذ س �ن��وات ،ع�ل��ى أن
ت�ق��وم األخ �ي��رة بالتخلص م��ن ترسانتها
الباليستية .وي �ب��دو أن ث�م��ة ت�ض��ارب��ًا في
املعلومات عن مكان والدة كيم ،الذي توفي
عن  69عامًا ،ففيما تفيد بعض املعلومات
ب ��أن ��ه ول� ��د ف ��ي خ �ب��اروف �س��ك ف ��ي االت �ح ��اد
ال�س��وف�ي��ات��ي ال �س��اب��ق ،ح�ي��ث أط �ل��ق وال ��ده

كيم يونغ إيل :أدرك أن السالح النووي
وسيلة مهمة ملقايضة الغرب
بمساعدات إنسانية وغذائية

م��ن م�ع�س�ك��ر ت��دري��ب ح��رك��ة امل �ق��اوم��ة ضد
االح �ت�ل�ال ال�ي��اب��ان��ي ف��ي ع��ام  ،1945إال أن
وسائل اإلعالم الرسمية تقول إنه ولد في
جبل «بايكدو» الذي تحتله اليابان.
وف � ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �س �ي��رت��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
وال �ح��زب �ي��ة ،ارت �ق ��ى ال �ش ��اب ب �س��رع��ة سلم
ال �ق �ي��ادة ف��ي ح ��زب ال�ع�م��ال ال �ح��اك��م .وك��ان
ي�ه�ت��م أس��اس��ًا ب��ال��دع��اي��ة ،وذل ��ك ب�ع��د نيله
إج ��ازة جامعية ف��ي االق�ت�ص��اد السياسي
ع��ام  1964م��ن الجامعة ال�ت��ي تحمل اسم
وال � ��ده .وع�ي�ن ف��ي ع ��ام  ،1991ق��ائ �دًا أع�ل��ى
للجيش ال �ك ��وري ،وه ��ي خ �ط��وة اعتبرها
املحللون ردًا على أي محاولة ان�ق�لاب قد
ت �ح��دث ب�ع��د وف ��اة ت�س��ون��غ .ت��ول��ى رسميًا
مقاليد الحكم بعد والده في  .1994وجمع
ال ��راح ��ل ع� ��دة م �س ��ؤول �ي��ات ،م �ن �ه��ا األم�ي�ن

العام لحزب العمال الكوري ورئيس لجنة
ال��دف��اع ال��وط�ن��ي وال �ق��ائ��د األع �ل��ى ل�ل�ق��وات
املسلحة الكورية ،الى جانب الزعيم األعلى
لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية.
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ � ��ر م ��ن ش �ب��ه ال �ج��زي��رة
ال �ك��وري��ة ،ك ��ان ال��زع �ي��م ال�س�ت��ال�ي�ن��ي م��ادة
للتهكم في اإلعالم الكوري الجنوبي الذي
ط��امل��ا أظ �ه��ره ك��رج��ل ي�ه�ت��م ب��ال�ل�ه��و ،فيما
كان يركز على مالبسه وانتعاله األحذية
ال��ري��اض �ي��ة «ل �ت �ظ �ه��ر ق��ام �ت��ه أط� � ��ول» .كما
تحدثت وسائل اإلع�لام عن ولعه الشديد
بالطعام والشراب وبذخه على ذلك.
وثمة تقارير أخ��رى تؤكد أن��ه ك��ان«واس��ع
االط�ل�اع» ومتابع جيد ل�لأح��داث الدولية،
وم �ن��اور ذك ��ي ع�ل��ى اس �ت �ع��داد للمخاطرة
لدعم نظامه .ووصفته وزي��رة الخارجية

كيم يونغ أون :ستضطر دول العالم
إلى التطلع إلى الصبي بأنه مدعوم من
الصني ليصبح زعيم كوريا الشمالية

األميركية السابقة مادلني أولبرايت بأنه
«شخص متمكن»ُ .
وع��رف عنه حبه للفن،
ّ
ف�ق��د ق�ي��ل إن ��ه أل ��ف « 6أوب � � ��رات» .وك ��ان قد
تولى مسؤولية ش��ؤون الفن والثقافة في
حزب العمال في عام  .1980ودفعه شغفه
ب��ال �س �ي �ن �م��ا ال� ��ى إص � � ��دار أم� ��ر ب��اخ �ت �ط��اف
املخرج الكوري الجنوبي شني سانغ أوك
وزوجته املمثلة إيون في عام  ،1978وبعد
 5سنوات أطلقهما واعتذر عن اختطافهما
وط� �ل ��ب م �ن �ه �م��ا ص �ن��ع أف� �ل��ام ع� �ن ��ه ،ح�ي��ث
ق��ام��ا ب��ال�ف�ع��ل ب�ص�ن��اع��ة س�ب�ع��ة أف�ل�ام قبل
هروبهما إلى الغرب عام .1986
هذا الرجل ال��ذي أوصله شغفه بالسينما
إل ��ى ح��د ال �ه��وس ،ت ��رك ت��راث��ًا ي�س�ت�ح��ق أن
يكون مادة دسمة للفن السابع ،سواء كان
املوضوع في معرض الثناء أو الذم.

