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كيم« ..الفتى الطائش»  ..والسخرية منه لن تنفع الغرب!
يرى ديفيد كانغ� ،أ�ستاذ العالقات
الدولية وال��ت��ج��ارة ل��دى جامعة
جنوب كاليفورنيا ،حيث ي�رشف
�أي�ض ًا على معهد الدرا�سات الكورية،
�أن معلقني غ��رب��ي�ين غ��ال��ب � ًا ما
ي�ستخفون بزعيم كوريا ال�شمالية
كيم جونغ �أون ،وي�سخرون منه.
ال تعني خطة «باي يوجنني» �أن كيم
ا�ستهل عملية �إ�صالحات اقت�صادية
�شاملة ،بل تعني �أنه ربط �رشعيته
بقدرته على حتقيق وعده بتطوير
اقت�صادي وامل�ضي قدم ًا يف ت�صنيع
�أ�سلحة نووية وكتب يف جملة «فورين
�أفريز» عن و�صف عدد من م�س�ؤويل
الإدارة الأمريكية وقادة ع�سكريني
لكيم بـ«ال�صبي البدين» ،و«الفتى
ال��ط��ائ�����ش» ،وح��ت��ى ان ال�سفرية
الأم�يرك��ي��ة ل��دى الأم���م املتحدة،
نيكي هايل ،ت�ساءلت علن ًا عما �إذا
كان جونغ �أون معتوهاً.
ولكن ،بح�سب الكاتب ،من اخلط�أ
�إط�لاق �أو���ص��اف �سيئة على زعيم
ك��وري��ا ال�شمالية ،ول��ي�����س لأن
هذا ال�سلوك غري مهذب ،بل لأنه
ينطوي على تقليل لقدراته .فكيم
لي�س مهرجاً ،والتعامل معه بتلك
الطريقة يعني عدم تقدير اخلطر
ال��ذي ميثله الرجل ،وخا�صة مع
ت�صاعد ال��ت��وت��رات ،يف الوقت
احل���ايل ،ب�ين وا���ش��ن��ط��ن وبيونغ
يانغ.

مدير تنفيذي
ويرى كانغ �أن �أف�ضل طريقة
للتعامل مع كيم تق�ضي
باعتباره مدير ًا تنفيذي ًا
ل�رشكة ،ولن�سمها كوريا
ال�شمالية .ومن �ش�أن ذلك
�أن ي�سمح ملراقبني بتجاوز
مناق�شات ب�ش�أن �صحته
العقلية «والرتكيز عليه
كديكتاتور» ،وعو�ض ًا عنه
درا�سة م�ؤهالته كزعيم.
ويف عامل الأعمال ،تكمن
�أه��م��ي��ة م��دي��ر تنفيذي،
وخا�صة عندما ي�أتي �إلى
�رشكة متعرثة ،يف قدرته
على القيادة واملراقبة.
ويف تلك احلالة ،يوفر
ل�رشكته ر�ؤي���ة جديدة
وي�رشف على تطبيقها .من
ثم يحفز العاملني على زيادة الإنتاج،
وينظم عملية الأداء والتقييمات بحيث
تت�ضح التوقعات .ويتعرف املدير
التنفيذي على �أماكن اخللل ،ويكافئ
من ي�شاركونه �أجندته� .إنه باخت�صار
قادر على دفع جميع العاملني لل�سري
يف نف�س االجتاه.

حتديات داخلية
تلك هي ،بر�أي كانغ ،اخلطوات التي
يتخذها كيم .فقد تولى ال�سلطة قبل 6
�سنوات يف كوريا ال�شمالية ،فيما يعمل

• كيم جونغ أون

على و�ضع ر�ؤية �شخ�صية وا�ضحة حيال
توجهات بلده .ويبدو بو�ضوح �أنه ال
يواجه �أي حتديات داخلية حلكمه ،بل
يبدو �أنه يتولى زمام الأمور ب�سهولة
يف بيونغ يانغ .وال تبدي حكومة
كوريا ال�شمالية م�ؤ�رشات انهيار ،بل
تبدو �أك�ثر ا�ستقرار ًا مما كانت عليه
حتت حكم �أبيه ،كيم جونغ �إيل.
نقا�ش �ضار
وب���ر�أي ك��ان��غ ،النقا�شات ب�ش�أن
حالة كيم العقلية �ضارة بال�سيا�سة

ما مصير فتح بعد غياب
محمود عباس ؟

اخلارجية الأمريكية ،لأنها ت�شتت
اهتمام �أطراف خارجية عن مواجهة
ال��ق�����ض��اي��ا احلقيقية م��ع كوريا
ال�شماليةـ برناجمها للأ�سلحة
ال��ن��ووي��ة ،وجت��اوزات��ه��ا يف جمال
حقوق الإن�سان .وعند النظر �إلى
كيم كمدير تنفيذي ،عو�ض ًا عن كونه
قائد ًا �سيا�سي ًا ع��ادي�اً ،ف�ض ً
ال عن
الرتكيز على املالمح غري ال�سيا�سية
حلكمه ،فذلك هو ما يقوم به قادة
يف �أي منظمة �أو �رشكة من �أجل طرح
توقعات وحتقيق ا�ستقرار.

ال�شارع الفل�سطيني املحبط واملت�شائم
بعد عبا�س لن تقوم قيادة لل�سلطة
مما ي�سمى بعملية ال�سالم لن يبقى �صامت ًا
الفل�سطينية لفرتة طويلة ،و�إن حركة
يف حال غياب عبا�س وبدء التناف�س �أو
فتح ال��ت��ي يتزعمها عبا�س �ستبد�أ
ال�رصاع بني «فتح احلركة وفتح الأمن»،
بال�ضمور يف ظل ال�رصاعات الإقليمية»
وحتديد ًا �إذا قررت �إ�رسائيل التدخل ل�صالح
هو ا�ستنتاج �صحيح �إل��ى حد بعيد،
طرف �أو �أطراف يف هذا التناف�س تو�صل
خا�صة �أن الباحثني �أ�شارا �إلى م�سالة
الباحثان الأمريكيان ح�سني �آغا و�أحمد
جوهرية ومهمة للغاية يف ت�شخي�صهما
لطبيعة ن��ظ��ام احل��ك��م ال���ذي �صنعه
�سامح اخلالدي يف بحث ن�رش م�ؤخرا يف
عبا�س ،حيث يقول الباحثان:
جملة «نيويوركر» عن النظام ال�سيا�سي
لقد حتول النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
الفل�سطيني وال�سلطة الفل�سطينية �إلى
لنظام رئا�سي يهيمن عليه رجل واحد،
جملة من اال�ستنتاجات متحورت حول
و�إلى جانب اجلهود لل�سيطرة على ما
�شخ�ص رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س
تبقى من م�ؤ�س�سات متهالكة يف حركة
ب�صورة �أ�سا�سية ،ورغم اخلربة العميقة
فتح تعمل قيادة ال�سلطة الفل�سطينية
للباحثني وقربهما م��ن �أج���واء عملية
على �إ���س��ك��ات ك��ل معار�ضة �سيا�سية
ال�سالم واملفاو�ضات وظ��روف تكوين
حقيقية».
ال�سلطة الفل�سطينية �إال �أن عدد ًا من تلك
لذا فمن ال�صعب والدة قيادة جديدة
اال�ستنتاجات مل يكن دقيقاً ،فيما البع�ض
حلركة فتح وال�سلطة من داخ��ل «�إرث
الآخر الم�س احلقيقة والواقع.
اال�ستنتاج الأكرث �إثارة وجد ً
ال هو املتعلق
عبا�س» الذي �أجهز على كل امل�ؤ�س�سات
مب�صري ف��ت��ح وال�سلطة الفل�سطينية
وقيدها ب�شخ�صه ،مبا يف ذلك ال�سلطة
بعد غياب حممود عبا�س ،حيث يقول
الت�رشيعية وال�سلطة الق�ضائية.
الباحثان �إن «عبا�س هو الرجل الأخري
والدة قيادة جديدة بنهج جديد يعني
• محمود عباس
يف حركة فتح ال��ذي ميلك القدرة على
ب��ال����ضرورة ح���دوث ان��ق�لاب حقيقي
توقيع اتفاق �سالم مع االحتالل الإ�رسائيلي خالل الفرتة احلالية» .داخل احلركة يلغي «الإرث العبا�سي» ويعيد بناء احلركة والنظام
وي�ضيفان يف البحث امل�شار �إليه «�أنه بعد عبا�س لن تقوم قيادة ال�سيا�سي الفل�سطيني على �أ�س�س جديدة تقرتب �إلى حد كبري من
لل�سلطة الفل�سطينية لفرتة طويلة ،و�أن حركة فتح التي يتزعمها نهج يا�رس عرفات الذي كان يوظف التن�سيق الأمني و�أو�سلو خلدمة
عبا�س �ستبد�أ بال�ضمور يف ظل ال�رصاعات الإقليمية».
م�رشوع الدولة.
يف احلقيقة �إن التكتيك الذي اتبعه رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س منذ ويف حال التوقف عند الأ�سماء املطروحة خلالفة عبا�س ومن �أبرزهم
توليه «احلكم» والقائم على تعظيم التعاون الأمني مع �إ�رسائيل ،بعد ا�ستثناء �صائب عريقات ب�سبب مر�ضه� ،سنجد �أن هناك ا�سمني
جعل هذا التعاون بدي ً
ال عن اتفاق ال�سالم الذي ال ميلك عبا�س �أي مطروحني بجدية الأول هو حممود العالول الذي عينه عبا�س نائب ًا
له يف رئا�سة حركة فتح ،والثاين هو ماجد فرج مدير املخابرات
قدرة يف التفاو�ض عليه يف ظل ميزان قوى منحاز كلي ًا لإ�رسائيل.
فنهج املفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات و«تقدي�س» التن�سيق الأمني مع الفل�سطينية الذي بات يتولى ملفات �سيا�سية مهمة وح�سا�سة بالإ�ضافة
�إ�رسائيل ومنع �أي نوع من �أنواع املواجهة مع جي�ش االحتالل ،خلق لدوره كمدير للمخابرات ،واالثنان هما امتداد طبيعي لنهج عبا�س.
واقع ًا جديد ًا يخدم ا�ستمرار االحتالل و�سيا�سته اال�ستيطانية ،و�ألغى ويف كل الأحوال ،ف�إن ال�شارع الفل�سطيني املحبط واملت�شائم مما
مبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم من العقل ال�سيا�سي الإ�رسائيلي وبخا�صة ي�سمى بعملية ال�سالم لن يبقى �صامت ًا يف حال غياب عبا�س وبدء
اليميني منه ،فمحمود عبا�س عاجز عن �صناعة ال�سالم الذي يريده التناف�س �أو ال�رصاع بني «فتح احلركة وفتح الأمن» ،وحتديد ًا �إذا
الفل�سطينيون واملتمثل يف �إقامة دولة فل�سطينية يف حدود الرابع من قررت �إ�رسائيل التدخل ل�صالح طرف �أو �أط��راف يف هذا التناف�س
يونيو عام  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية ،وعلى عك�س اخلال�صة حل�سم الأمور ل�صالح من تراه الأقرب لها ولتنفيذ �أجندتها ،فال�شارع
التي تو�صل اليها الباحثان فان حركة فتح مازالت ت�ضم �أ�سماء قادرة الفل�سطيني يغلي ب�سبب تراكم الإحباط وال يحتاج �إال لل�رشارة التي
على ا�ستعادة زمام املبادرة وك�رس نهج حممود عبا�س القائم على توقد الغ�ضب واالنتفا�ضة ،وعندها �ستدخل مرحلة ما بعد عبا�س
حالة من الفو�ضى متهد رمبا لبناء نظام �سيا�سي جديد بقيادة جديدة
ثنائية «التفاو�ض املفتوح والتن�سيق الأمني غري امل�رشوط».
وب�سبب هذا الواقع ،فان اال�ستنتاج الآخر للباحثني والقائل «�إنه وبنهج جديد.

تطوير متزامن
وبح�سب الكاتب ت�سري
ر�ؤي������ة ك��ي��م ل��ك��وري��ا
ال�شمالية وفق خطة «باي
ي��وجن�ين» التي تبنتها
 2013اللجنة املركزية
حل��زب العمال الكوري
يف اب��ري��ل وال��ت��ي تدعو
لتنفيذ تطوير متزامن
ب�ي�ن اق��ت�����ص��اد ك��وري��ا
و�أ�سلحتها
ال�شمالية
ال��ن��ووي��ة .لتحل مكان
العقيدة الع�سكرية لأبيه
ك��ي��م ج��ون��غ �إي����ل .فقد
تركزت بروباغندا كوريا
ال�شمالية يف ظ��ل حكم
كيم جونغ �إيل ،و�سلفه
كيم �إي���ل ���س��ون��غ ،على
قوة ال�شعب يف مواجهة
الأع����داء ،وال��ع��زم على املعاناة
وحت��م��ل الآالم يف �سبيل الوطن،
مبا فيها الدعوة لتناول وجبتني
يف ال��ي��وم ف��ق��ط ،ع��ن��دم��ا �رضبت
املجاعة كوريا ال�شمالية يف بداية
الت�سعينيات.
وبح�سب كانغ ،ال تعني خطة «باي
ي��وجن�ين» �أن كيم ا�ستهل عملية
�إ�صالحات اقت�صادية �شاملة ،بل
تعني �أن��ه رب��ط �رشعيته بقدرته
على حتقيق وعده بتطوير اقت�صادي
وامل�ضي قدم ًا يف ت�صنيع �أ�سلحة

نووية .ويبدو �أن كوريا ال�شمالية
ت�سري ،حتت قيادته ،نحو حتقيق
الهدفني .وبالنظر لت�سليط الغرب
�شبه الكامل لأن��ظ��اره على برامج
و�صواريخ كوريا ال�شمالية النووية،
ي�سهل جتاهل مبادراتها االقت�صادية.
فقد منح كيم ا�ستقاللية �أكرب مل�صانع
متلكها الدولة لكي تقرر بنف�سها ما
تنتجه ،وكيفية توفري املوردين
وامل�ستهلكني .كما �أ�صبح مبقدور
مزارعي كوريا ال�شمالية �أن يبيعوا
فائ�ض منتجاتهم عندما يوفرون
للدولة ح�ص�صها .ولكن حتليالت
غربية حول عر�ض �أقيم يف منت�صف
�شهر ابريل املا�ضي ،ركز فقط على
املعرو�ضات الع�سكرية .فقد جتاهل
ال��غ��رب حقيقة �أن عر�ض ًا ا�ستمر
ملدة �ساعتني ون�صف ال�ساعة ،مل
ي�ستغرق الق�سم الع�سكري منه �أكرث
من  20دقيقة .وي�ضيف الكاتب �أن
ال�ساعتني الباقيتني من العر�ض
رك���زت على �إجن����ازات اقت�صادية
كافتتاح مناطق ت�سوق جديدة ،ف�ض ً
ال
عن ا�ستعرا�ض حتديات بيئية.
نتيجه مل��ا ذك���ر ،يعتقد كانغ
�أن التعامل مع كوريا ال�شمالية
وزعيمها با�ستخفاف و�سخرية
ل��ن ينفع ال��غ��رب ،ول��ن يقلل من
اخلطر ال��ذي متثله �أ�سلحة كوريا
ال�شمالية النووية �أو �صواريخها
البالي�ستية.

مزاعم عن عودة التنسيق
األمني بين السلطة
الفلسطينية وإسرائيل
زعمت تقارير �صحافية بعودة التن�سيق
الأمني بني ال�سلطة و�إ�رسائيل ،فيما بات
نفتايل بينيت ال�سيا�سي الأقرب خلالفة
رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو.
ووفق ًا ل�صحف �إ�رسائيلية توقعت م�صادر
ع�سكرية �أن ت�شن �إ�رسائيل قريب ًا هجوم ًا
على بع�ض من املناطق واملواقع التي
ت�سيطر عليها حركة حما�س.
ويف ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ،ق���ال ال�صحايف
الإ�رسائيلي �شلومي ال��دار �إن ال�سلطة
ق���ررت الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ا�ستئناف
التن�سيق الأم��ن��ي مع �إ��سرائ��ي��ل ،دون
الإعالن عن ذلك .وقال الدار يف تقرير
ل��ه ن�رشه موقع املونيتور وبعدها
تداوله عدد من املواقع الإ�رسائيلية� ،إن
ال�سلطة الفل�سطينية ال تنوي الإعالن عن
عودة هذا التن�سيق وتظل عودته يف طي
الكتمان.
و�أ�شارت �صحيفة يديعوت �أحرونوت
يف تقرير ل��ه��ا� ،إل���ى �أن التن�سيق
الأمني توقف بعد قرار رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حم��م��ود ع��ب��ا���س قطع
العالقات مع الإ�رسائيليني عقب �أحداث
امل�سجد الأق�صى.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن ح�سا�سية هذه
الق�ضية تنبع من حتديد توقيت حمدد
لعودة هذا التن�سيق وال��ذي كان يوم
اجلمعة املا�ضية ،وهو ما يزيد من دقة
هذه الق�ضية.
نفتايل بينيت
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر� ،أ����ش���ارت �صحيفة
معاريف �إل��ى نتائج ا�ستطالع �أخري
�أجرته ال�صحيفة الذي �أ�شار �إلى تفوق
زعيم حزب «البيت اليهودي» ،نفتايل
بينيت ،على �سيا�سيني بارزين يف حزب
الليكود وتر�شيحه ليقود اليمني يف
�إ�رسائيل حال �إقالة نتانياهو .و�أ�شارت

ال�صحيفة �إلى �أن غالبية الإ�رسائيليني
اخ��ت��اروا بينيت خا�صة مع �شعبيته
ووجود حزب خا�ص له يقوده ،ف�ض ًال
عن متتعه بعالقات وا�سعة ون�شاطه عرب
من�صات التوا�صل االجتماعي .وقالت
ال�صحيفة �إن غالبية الإ�رسائيليني ر�أوا
�أي�ض ًا �أن بينيت لن يتنازل للعرب �أو
الفل�سطينيني عن الأرا�ضي �أو احلقوق
الإ�رسائيلية ،وهو �أمر جيد ويح�سم �أي
جدال ب�ش�أنه بامل�ستقبل.
جدير بالذكر �أن نتانياهو حتوم حوله
عدد من ال�شبهات ال�سيا�سية اخلا�صة
بعقد �صفقات ع�سكرية ب�صورة غري
قانونية للجي�ش الإ�رسائيلي.
�أنفاق حما�س
وع��ل��ى �صعيد �آخ���ر ،لفتت �صحيفة
�إ�رسائيل اليوم �إلى حديث قائد املنطقة
اجلنوب ّية ،اللواء �إي��ال زمري والذي
ادعى �أن حما�س ما زالت تعزز قوتها،
حتفر الأن��ف��اق ،ت��ت��درب على �إط�لاق
القذائف وحت�سنه ،وجتري تدريبات
ع�سكرية وا�سعة .و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى
�أن عدد ًا من امل�صادر الإ�رسائيلية �أعربت
عن توج�سها ال�شديد من حما�س خا�صة
عقب ك�شف اجلي�ش م�ؤخر ًا عن ُبنيتني
حتتيتني هجوميتني يف �شمال القطاع.
وقال م�صدر ع�سكري لل�صحيفة �إن هاتني
البنيتني تقعان حتت مبنيني م�أهولني
بال�سكان ،وهو ما يزيد من خطورة هذه
الق�ضية .غري �أن م�صدر ًا �سيا�سي ًا علق
على هذا اخلرب بالتخوف من �أن يكون
بداية لتمهيد الر�أي العام ل�شن حرب
على غ��زة ،خا�صة م��ع تلميح بع�ض
من القادة الع�سكريني خالل ال�ساعات
املا�ضية بذلك ،الأمر الذي يزيد من دقة
هذا الإع�لان لقائد املنطقة اجلنوبية
الإ�رسائيلية.

