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ّ
هل نجح أون في هز العصا في وجه الغرب؟
ْ
«تتمسكن لتتمكن» ،غير أن الدولة
املثل العربي يقول
الستالينية ًال تسعى الى ما تريده بالتضرع بل بالتصعيد وهز
العصا وصوال الى حافة الهاوية ،حينها يصبح التفاوض وفق
شروطها أقرب الى الحقيقة
معمر عطوي
ي �ب��دو أن س �ي��اس��ة ه ��ز ال �ع �ص��ا ال �ك��وري��ة
ال �ش �م��ال �ي��ة ف ��ي وج� ��ه ال �خ �ص��وم ق ��د أت��ت
أكلها ولو بعد حني ،من تهديدات بحرب
نووية والقيام بتجارب إطالق صواريخ
أكدت جدية النظام الشيوعي في إمكان
تنفيذ تهديداته .والنتيجة كانت تهافتًاً
ك��وري��ًا ج�ن��وب�ي��ًا ي��اب��ان�ي��ًا ع�ل��ى م��وض��وع
التفاوض مع الخصم التاريخي.
وف ��ي ح�ي�ن أوف � ��دت ال �ح �ك��وم��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة
األس � �ب� ��وع امل ��اض ��ي م �س �ت �ش��ارًا ل��رئ �ي��س
ال � ��وزراء ال ��ى ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ت�ح��ت ع�ن��وان
البحث في قضية املفقودين اليابانيني
ف��ي ك��وري��ا ،تحدثت أن�ب��اء ع��ن أن كوريا
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ت � �ن ��وي ت� �ق ��دي ��م م� �س ��اع ��دات
إنسانية لجارتها اللدود في ح��ال أعيد
إطالق الحوار بني الدولتني.
وم � � ��ن ال� � ��واض� � ��ح أن ه � � ��ذه ال� ��رغ � �ب� ��ة ف��ي
ال � �ح� ��وار ل � ��دى أه � ��م ح �ل �ي �ف�ين ل �ل ��والي ��ات
امل � �ت � �ح ��دة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف � ��ي ش� � ��رق آس �ي��ا
ج ��اءت ك��ان�ع�ك��اس واض ��ح مل��ا ق��ام��ت بها
ك��وري��ا الشمالية على م��دى أسابيع من
تهديدات بحروب وض��رب��ات صاروخية
ً
ال ��ى م �ن ��اورات ع�س�ك��ري��ة م�ك�ث�ف��ة وص ��وال
الى قيامها بتجربة  6صواريخ مختلفة
املديات خالل يومني ( 20_18أيار).
ولم تتوقف بيونغ يانغ عند هذا الحد،
ب��ل ّ
وج�ه��ت رسالتني ال��ى ال�غ��رب؛ األول��ى
تمثلت ف��ي تعيني ال�ج�ن��رال كيم كيوك_
س �ي ��ك ،ال � ��ذي ُي �ع �ت �ب��ر م ��ن ال� �ص� �ق ��ور ،ف��ي

ُ ّ
م�ن�ص��ب رئ �ي��س أرك� ��ان ال �ق��وات امل�س��ل�ح��ة
ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ك � ��وري � ��ا ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ،وم � ��ا ي �ح �م �ل��ه ه � ��ذا ال �ت �ع �ي�ين
م��ن دالالت ل �ك��ون��ه أع �ل��ى ق��ائ��د ع�س�ك��ري
أم � ��ر ب �ق �ص��ف ج ��زي ��رة ك ��وري ��ة ج �ن��وب �ي��ة
ف��ي ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي  ،2010بينما شغل
املنصب نفسه قبل عام .2009
ال��رس��ال��ة ال �ث��ان �ي��ة ك��ان��ت ب��إي �ف��اد ال��دول��ة
الشيوعية أمس مدير املكتب السياسي
في الجيش الشعبي ريونغ_هاي مبعوثًا
ال ��ى ال �ص�ي�ن ،وه ��و أك �ب��ر م �س��ؤول ك��وري
ش�م��ال��ي ي�ت��وج��ه ال��ى ال �ص�ين م�ن��ذ زي��ارة
الزعيم الراحل كيم يونغ_إيل للبالد في
آب 2011قبل ستة أشهر من وفاته.
وإذ ي � ��رى ب� �ع ��ض امل ��راق � �ب �ي�ن أن إع � ��ادة
الجنرال كيم الى منصبه قد يكون رسالة
ص ��ارم��ة ال ��ى «األع� � � ��داء» ،ف� ّ�س��ر بعضهم
زي ��ارة ري��ون��غ ال��ى بكني بأنها ق��د تكون
ضمن مسعى لتقريب وجهات النظر مع
الخصوم في املرحلة املقبلة إذا ما عادت
عجلة التفاوض إلى ال��دوران ،خصوصًا
أن هذه الزيارة تأتي قبل نحو أسبوعني
م��ن ق�م��ة م �ق��ررة ب�ي�ن ال��رئ �ي��س األم�ي��رك��ي
باراك أوباما ونظيره الصيني ،في  7و8
ح��زي��ران ف��ي كاليفورنيا غ��رب ال��والي��ات
املتحدة.
ف �م��ن ال ��واض ��ح أن ال �ل �ج��وء ال� ��ى ال �ص�ين
ال��داع �م��ة وال �ح��اض �ن��ة و«ج � ��ارة ال��رض��ا»
في هذه املرحلة بالذات ،يأتي في سياق
ت��رت �ي �ب��ات ج��دي��دة ق��د ت�ش�ه��ده��ا منطقة
شرق آسيا في املرحلة املقبلة.

ّ
صورة وزعتها وكالة األنباء الكورية الشمالية لجولة قام بها كيم على موقع عسكري (أ ف ب)

اليابان وكوريا الجنوبية
تسعيان وراء الحوار مع
العدو الشيوعي
ّ

رغ��م ك��ل م��ا ُيحكى ع��ن ان�ت�ق��ادات كورية
ج �ن��وب �ي��ة وأم �ي ��رك �ي ��ة ل� ��زي� ��ارة امل� �س ��ؤول
ال �ي��اب��ان��ي ل�ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ال �ت��ي ال ع�لاق��ة
دبلوماسية بينها وبني طوكيو ،ومع أن
رئيسة كوريا الجنوبية ب��ارك ك��ون هيه
أعلنت أمس أن بلدها والواليات املتحدة
ل��ن ي �ق��دم��ا أي دع ��م أو ت �ع��وي��ض بسبب
األزم��ة التي افتعلتها ك��وري��ا الشمالية،
ف��إن ما قامت به اليابان وم��ا تسرب من
س�ي��ول ح��ول نية ال�ت�ف��اوض م��ع الخصم
ال� �ش� �م ��ال ��ي ي � ��ؤك � ��دان رض � � ��وخ امل �ع �س �ك��ر

ال �غ��رب��ي ل �ت �ه��دي��دات ال��زع �ي��م ال� �ش ��اب ،إذ
يتخوف الجميع من أن تتحول أي حرب
ف ��ي ش �ب��ه ال �ج��زي��رة ال �ك��وري��ة ال ��ى ح��رب
ن��ووي��ة خ�ط��رة .لكن ك��ل م��ا ت��ري��ده سيول
وواش�ن�ط��ن وط��وك�ي��و اآلن ه��و إث �ب��ات أن
جبهتها م��وح��دة ،قبل نحو أس�ب��وع من
أول اجتماع ثالثي ل��وزراء ال��دف��اع لهذه
الدول منذ عام  ،2009في نهاية أيار في
سنغافورة.
لقد أعلن رئيس الوزراء الياباني املحافظ
شينزو آبي أنه يريد مواصلة الحوار مع
ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ب�ش��أن امل��دن�ي�ين ال��ذي��ن
سبعينيات
خطفتهم ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ف��ي
ّ
وث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن امل� ��اض� ��ي ،ومل �ح��ت
سيول الى تقديم مساعدات الى عدوها
ال�ش�ي��وع��ي ،ف��ي أع �ق��اب إط�ل�اق األخ �ي��ر 6
صواريخ خالل يومني.
ت � �ط� ��ورات ج �ع �ل��ت امل ��راق� �ب�ي�ن وال� �خ� �ب ��راء
العسكريني ف��ي سيول ي��درس��ون خطوة
ال� �ت� �ه ��دي ��دات وال � �ت � �ج ��ارب ال �ص��اروخ �ي��ة
ليصلوا الى اقتناع بمدى جديتها ،بعد
اكتشافهم إمكانية ان�ط�لاق ال�ص��واري��خ
م��ن ق��اذف��ة م�ت�ع��ددة ت��م إنتاجها بتقنية
ج� ��دي� ��دة ي �ص��ل ق �ط��ره��ا إل � ��ى  300م �ل��م،
ول�ي�س��ت ص ��واري ��خ م��وج�ه��ة ف �ق��ط ،األم��ر
ال ��ذي ي ��ؤدي ال��ى ت��وس�ي��ع م��داه��ا الفعال
ف��وق األراض��ي الكورية الجنوبية .وهذا
يعني أن كيم ي��ون��غ_أون ربما نجح في
ّ
ه ��ز ال �ع �ص��ا ب��وج��ه أع ��دائ ��ه ل�ي�ت�م�ك��ن من
ّ
محملني
ج��ره��م ال��ى ط��اول��ة امل�ف��اوض��ات
بمساعدات يحتاج إليها شعبه ،وذل��ك
رغ��م ع��دم ت�ك��اف��ؤ امل �ي��زان ال�ع�س�ك��ري بني
ال��دول��ة ال�ش�ي��وع�ي��ة وامل �ح��ور اآلخ ��ر .لكن
ل �ع � ّب��ة امل �ص��ال��ح ت�ق�ت�ض��ي م ��ن ك ��ل ط��رف
تجنب ال��وق��وع ف��ي التهلكة بانتظار ما
س�ت��ؤول اليه ص��راع��ات امل�ح��اور الدولية
ف��ي أم��اك��ن أخ ��رى م�ث��ل ال �ش��رق األوس ��ط،
حيث تتحول الحرب الباردة الى سخونة
قاتلة يسقط ضحيتها أحجار شطرنج
على رقعة الالعبني الكبار.

