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عربيات  /دوليات

�سورية تنت�صر...
الأعداء يندحرون ...لماذا؟
 محمد شريف الجيوسي
لماذا صمدت سورية نحو  5سنوات ،ودحرت كل من استهدفها،
رغ��م ك��ل آالت ال��دم��ار ال��ت��ي استهدفتها ،وال��م��ل��ي��ارات ال��ت��ي ه��درت،
والمرتزقة الذين استجلبوا من كل بقاع األرض ،واإلع�لام المضلل
ال��ذي ُس ّخر ،والفكر التكفيري الجهالي ال��ذي استدعي من الماضي
السحيق بذرائع كاذبة مزعومة على أنها تعاليم دينية.
بالتأكيد ليس صدفة أن تصمد سورية بالرغم من كل ذلك ،وليس
صدفة أن تتسابق دول كفنزويال وروسيا والصين وإيران وكوريا
الديمقراطية وغيرها على االنتصار لسورية.
وفي األساس فإن االنتصار لدولة ما ال يمكن أن يكون من دون أن
يكون هناك يقين من الداعمين بأن تلك الدولة صامدة وواعدة لما بعد
الصمود ،تستحق أن تدعم ،وإال فما الذي يمكن أن يدعم لو كان هناك
انهيار ،أو ما شابه.
ول��و أن الدولة الوطنية السورية (قبل المؤامرة والحرب عليها)
لم تكن متصالحة مع ذاتها ومع العالم ودول الجوار ،لما كان هذا
الحماس لالنتصار لها من دول وشعوب بعيدة وقريبة.
ولو أنها كانت دولة فاشلة لكان االنهيار أسرع من (لمح البصر)
كما حدث في دول أخرى ،لكن بنيان الدولة ومؤسساتها كان قوياً،
وك��ان اختيار ال��رج��ال في مواقعهم موفقا ً بنسبة عالية ج��داً ،األمر
الذي لم يتح انهيارات دراماتيكية ،بل إن بعض من غادر (على قلتهم)
بات يعاني الحسرة والعزلة والمرارة على ما ارتكب من سوء تقدير
وعطالة وخيانة.
كانت سورية عشية الحرب الدولية عليها مكتفية ذاتياً ،مستقرة
اجتماعياً ،تعيش فيها مختلف فئات الشعب في أمن وأم��ان وحرية
اجتماعية مناسبة ،ولديها احتياطي لسنوات في مواد استراتيجية
كالحبوب وتصدّر الخضار وال���دواء والقطنيات والزيتون والزيت
والحمضيات والنفط والفوسفات وغير ذلك بنسب متفاوتة.
وك��ان الرئيس ال��س��وري د .بشار األس��د قد اجترح رؤي��ة البحار
الخمسة ...فكانت له بذلك أسبقية على الصعيد ال��دول��ي في إقامة
أف��ض��ل ال��ع�لاق��ات م��ع دول أخ���رى ع��دي��دة ،وف��ي تحويل الفكرة إلى
مشروع للتعاون والتعايش وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز
السلم الدولي ،واكتسبت سورية بذلك مكانة دولية فضالً عن المكانة
العربية واإلقليمية.
لكن ال��ذي تحقق عكس ذل��ك ،في ال��دول الطامعة بوراثة سورية،
فقد تراجعت معدالت النمو االقتصادي فيها بما في ذلك السياحة،
وانعكست األوض���اع الصعبة ف��ي س��وري��ة على األم��ن واالستقرار
فيها بدرجات متباينة ،كما انعكست على االستقرار األمني والعيش
المشترك داخل هذه الدول سلباً ،واتسعت دوائر ارتكاب الجريمة من
إتجار بالبشر وتهريب للمخدرات والسالح واستخدامهما ،ولم تفِ
الدول المم ّولة بالتزاماتها كما كان مؤمالً ،وسوى ذلك.
ول��م ي��در ه��ؤالء أنّ كثيرا ً مما كانوا عليه من إيجابيات ك��ان جراء
العالقات الطيبة مع سورية واالستقرار االجتماعي واألمني فيها،
وعندما انقلبوا عليها نالهم بعض ما أصابها ،فخذلوا أنفسهمم أيضاً.
بل إنّ قوى سياسية في دول الجوار ،انحازت بشكل واضح إلى
جانب سورية ،فولدت بحدود معينة ،بنى سياسية محلية منحازة
إلى سورية ،ما أضعف بالقياس إلى السابق الحزب الحاكم في تركيا
مثالً ،وهو مرشح لمزيد من الضعف وفقدانه لمكانته السياسية.
وأصبحت حالة (تلجيء) السوريين الى بلدان الجوار عبئا ً متعدد
الجوانب ،بعد أن كان مؤمالً أن يكون عنصر استثمار مريح ومربح،
فبات يهدد أمن واستقرار مجتمعات الجوار.
وك���ان ال�لاف��ت وال��م��ذه��ل ان��ح��ي��از الالجئين السوريين ف��ي لبنان
واألردن لدولتهم بإقبالهم الشديد على التصويت ف��ي انتخابات
الرئاسة ع��ام  2014بغض النظر ع ّمن ص��وت��وا ل��ه م��ن المرشحين
الثالثة.
لقد بنيت الدولة الوطنية السورية جيداً ،قبل بدء المؤامرة عليها،
على صعد االقتصاد واألمن واالستقرار االجتماعي والدبلوماسية
والعالقات الدولية ،وبالتالي لم يكن سهالً اختراقها ،بل وعزز ثقة
األصدقاء بها وبالمراهنة عليها.
وكشفت ممارسات الجماعات والعصابات والمعارضات ،كم هي
معزولة شعبياً ،بعد أن بدا لبعض وقت أنها تحظى ببطانات حاضنة
ل��ه��ا ،ب��ل وت��ول��دت ل��دى ب��ط��ان��ات حاضنة س��اب��ق��اً ،مشاعر الكراهية
واالحتقار والحقد تجاه العصابات اإلرهابية ،وتجاه تفاهة معارضة
الـ 5نجوم في الخارج وتبعيتها الوثيقة لعواصم الغرب االستعمارية
القديم منها والجديد ،وهزال معظم الجماعات المعارضة في الداخل
ومراهنتها على المجهول ،فهي مطلوبة م��ن اإلرهابيين كالدولة،
وليست على وفاق مع الخارج ،وال مع معارضة وطنية داخلية في
طريق التشكل تنظر إليها على أنها من إفرازات الدولة.
لقد استطاعت الدولة امتصاص ك ّل الضربات الموجعة الموجهة
لها ،وتسديد رواتب موظفيها وإصالح ما تخ ّربه يد اإلرهاب تكرارا ً
واستمرار الحياة االجتماعية في المناطق التي ال تخضع لسيطرة
العصابات اإلره��اب��ي��ة ،وف��ق م��ا كانت عليه قبل ال��ح��رب وغير ذلك،
فيما كانت العصابات اإلرهابية تفرض على الناس أقسى درجات
التخلف والتشدّد وإعطاء أسوأ نماذج السلوك الشاذ والقتل والسبي
واالغتصاب وبيع البشر على الهوية ،ومصادرة الحريات االجتماعية
والتعبّدية.
وبهذا المعنى باتت غاية طموح ال��س��واد األعظم من السوريين؛
العودة إلى ما كانت عليه سورية قبل األزم��ة ،وأصبح العديد منهم
عيون ال��دول��ة وأيديها ط��وع��اً ،فتشكلت العديد م��ن ال��ق��وى الشعبية
المساندة للدولة إلى جانب الجيش العربي السوري والقوى األمنية.
وإذا كان بعض السوريين الذين هُجروا من المناطق التي وقعت
تحت سيطرة العصابات اإلرهابية قد اض��ط��روا للنزوح ال��ى بلدان
ال��ج��وار أو ال��غ��رب ،ف��إنّ غالبية السوريين ف��ي ب��ل��دان االغ��ت��راب قبل
الحرب الدولية عليها قد ان��ح��ازوا إل��ى وطنهم سورية ،بك ّل أشكال
االنحياز المتاحة بل واجترحوا أساليب دعم لوطنهم ودولتهم.
باختصار كان سلوك الدولة الوطنية السورية قبل وبعد الحرب
سببا ً رئيسا ً في صمودها ،بقدر ما ك��ان ذل��ك في آن سببا ً في ش ّن
الحرب عليها ،كقوة إقليمية طموحة( ،تلعب) خ��ارج ق��وس الهيمنة
األميركية األوروبية الغربية الصهيونية ،ونقيضا ً لها.
لكن البناء الداخلي المتين واحتضانها للمقاومة اللبنانية وما تبقى
من المقاومة الفلسطينية ،وامتدادها القومي النسبي ،ه ّمش إمكانية
كسر إرادتها ،بل وعززها ،وجرى التراجع عن خطوات بدأت أو كانت
ستت ّم الح��ق��ا ً على الصعيدين االق��ت��ص��ادي االجتماعي والسياسي
المحلي والقومي ،لتنحاز سورية مجدّدا ً إلى المقدمات التي اكتسبت
من خاللها سورية قوتها اإلقليمية على الصعد كافة.
لقد أيقنت القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس العربي السوري
الدكتور بشار األسد ،أنّ الغرب ليس في وارد تحقيق إصالحات من
أي نوع ،بل إنه يستثمر ما يس ّميه «إصالحات» لغاية إضعاف الدولة
ّ
وإسقاط نسقها السياسي المقاوم واالقتصادي االجتماعي المرتبط
بمصالح أوس��ع الجماهير ،لكن القيادة والقائد حرصا ً على تحقيق
إنجازات إصالحية مهمة ،باعتبارها حاجة وطنية سورية وتجديدا ً
للدولة وتكريسا ً إليجابيات عمرها عقود.
لقد ك�� ّرس تمسك ال��دول��ة الوطنية السورية بنهجها االقتصادي
واالجتماعي األصيل ،انحياز جماهيرها التي تض ّررت في سنوات
ما قبل الحرب إليها مجدّداً ،وع��زز المزايا النسبية للدولة ،وحصن
البطانات الحاضنة لها من أي انحراف ،وحقق إرادة الدولة بالصمود
مهما ك��ان حجم التضحيات ،ومكن من استثمار خطايا وجهاالت
وجرائم ومؤامرات ك ّل من هو ضدّها ،دوالً وعصابات وجماعات،
وأقنع األصدقاء دوالً ومقاومات بجدوى دعمها ،ليس ألجل سورية
فحسب بل ودفاعا ً أيضا ً عن أمنها ومصالحها ومستقبل االستقرار
في بلدانها.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk
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كيف ت�ستقيم حرب على الإرهاب �إذا ا�س ُتثنيت «�إ�سرائيل»؟
 جمال محسن العفلق
بالعودة الى إع�لان السعودية تحالف قيل إنه ض ّم
نحو  34دول��ة لمحاربة اإلره��اب ومواجهة تهديدات
م��ح��ت��م��ل��ة ،ط��ب��ع��ا ً ل��ي��س��ت «إس���رائ���ي���ل» م���ن ض��م��ن تلك
التهديدات ،وقصة «إسرائيل» ال تحتاج إلى تعريف أو
ش��رح ،فاحتالل فلسطين بوعد من حكومة صاحبة
الجالل والمنسوب الى بلفور اقترب عمره من المئة
عام .وما زلنا نقاتل ومن حقنا أن نستم ّر في القتال،
فقضايا األوطان ال تسقط بالتقادم.
فاإلرهاب كما جاء تعريفه في الجنائية الدولية هو:
استخدام القوة أو التهديد بها من أج��ل إح��داث تغيير
سياسي ،أو هو القتل المتع َّمد والمنظم للمدنيين أو
تهديدهم به لخلق جو من الرعب واإلهانة لألشخاص
األبرياء من أجل كسب سياسي ،أو هو االستخدام غير
القانوني للعنف ض ّد األشخاص والممتلكات إلجبار
المدنيين أو حكومتهم ل�لإذع��ان أله���داف سياسية،
أو ه��و ،باختصار ،اس��ت��خ��دام غير ش��رع��ي وال مب َّرر
للقوة ض�� ّد المدنيين األب��ري��اء من أج��ل تحقيق أهداف
سياسية.
أم��ا المرصد العربي للتطرف واإلره���اب فقد حدّد
وقسمه إلى مجموعات منها
مفهوما ً مشابها ً لإلرهاب
ّ
اإلرهاب الدولي وع ّرفه بأنه هو اإلرهاب الذي تمارسه
دولة أو أكثر عن طريق تسخير اإلمكانيات الدبلوماسية
أو العسكرية لتحقيق هدف سياسي أو االستيالء على
مكتسبات أو غيرها من البلدان ،ويتخذ هذا اإلرهاب
أشكاالً عديدة مثل الضغط الدبلوماسي أو الحصار

االقتصادي واستخدام القوة العسكرية أو استخدام
جماعات إرهابية منظمة لتعمل على ترويع المدنيين
وتدمير البنى التحتية.
وم���ن خ�ل�ال م���ا س��ب��ق م���ن ح��ق��ن��ا ال���س���ؤال ه��ن��ا هل
السعودية أعلنت عن هذا التحالف لمحاربة اإلرهاب
بالفعل؟ أم أنها تريد تشريع اإلرهاب في المنطقة؟
فمنذ بداية الحرب على سورية قبل أكثر من أربع
سنوات كان اإلعالم المعادي للشعب السوري ير ّوج
بك ّل إمكانياته لحرب طائفية ،وكان استخدام العبارات
الطائفية ه��و المسيطر على م��ا س ّمي حينها بالربيع
العربي ،وطالما حاول اإلعالم تصوير الحالة السورية
على أنها ح��رب مذهبية بين طائفتين أو أك��ث��ر ،ومنذ
بداية األحداث ُرفعت شعارات طائفية كثيرة استهدفت
الجميع من دون استثناء من أطياف الشعب السوري،
والهدف منها كان إعطاء النزاع في سورية ُبعدا ً طائفيا ً
أي تدخل بحجة حماية هذا
ومذهبياً ،وذل��ك لتبرير ّ
الطرف أو ذاك.
وإذا ما تابعنا من هم الذين انض ّموا إلى هذا التحالف
سنجد تركيا واألردن وج��زءا ً من لبنان ممثالً برئيس
الحكومة الذي رحب بتحالف ُتجمع األوساط السياسية
على تسميته بـ»التحالف السني» مع األسف.
فمن سيحارب هذا التحالف؟ إذا كنا اتفقنا على أنّ
«إسرائيل» ليست من ضمن التهديدات المحتملة بالنسبة
إليه ،وتركيا التي اعتدت على العراق وأرسلت قوات الى
الموصل هي من ضمن التحالف ،وكذلك دوره��ا في
دعم «داعش» والمنظمات اإلرهابية األخرى في سورية
ال يحتاج الى أدلة كثيرة ،فهو مكشوف ومثبت باألدلة
والبراهين .إذا ً ه��ذا التحالف ليس إسالميا بالمعنى
الحرفي إنما هو تحالف عسكري بغطاء مذهبي الهدف

كوالي�س
خفايا

منه محاربة من يختلف معه .وفرض واقع جديد على
المنطقة يزيد من تقسيمها وشرذمتها.
وكما قلنا سابقاً ،وهذا ليس باختراع وال بدعة إذا ما
ت ّم وقف تمويل اإلره��اب فإنّ القضاء عليه أمر ممكن
وسهل ،ولكن من يدير الحرب على شعوب المنطقة ال
يريد لهذه الحرب أن تتوقف ،ففي الوقت الذي يدّعي
العالم أنه يريد محاربة اإلرهاب نجد الواليات المتحده
ترسل س�لاح��ا ً لمن تسميهم (األش���رار الطيبين) في
سورية ،وترحيب أميركا بهذا التحالف ّ
يدل على نجاح
فريق العمل على مشروع «الشرق األوس��ط الجديد»
بإقناع السعودية ودول أخرى لعمل هذا التحالف الذي
ج��اء بعد ح��رب فاشلة على اليمن وخ��س��ارة اإلرهاب
الكثير في سورية بعد الضربات الروسية الموجعة.
وبالعودة لتعريف اإلرهاب نجد أنّ سورية تتع ّرض
لإلرهاب الدولي المنظم ،وك�� ّل ما يحدث في سورية
من جرائم ض�� ّد اإلنسانية وتهجير قسري كما حدث
ف��ي ال���ع���راق للكثير م��ن األق��ل��ي��ات ي��ث��ب��ت أنّ سورية
وجيشها ي��ح��ارب��ان اإلره����اب ال��دول��ي ال��م��ن��ظ��م ،ومن
يقتل من السوريين ليس من مذهب أو دين واحد إنما
شهداء سورية من ك ّل المذاهب واألدي��ان ،أقلية كانت
أم أكثرية ،وهذا بح ّد ذاته يثبت أنّ الهدف من دعم ما
ُيس ّمى معارضة سورية وجلبها الى الرياض والطلب
منها التوقيع على بيان غير متزن وغير واضح يهدف
فقط الى تلميع صورة الجماعات اإلرهابية واستخدام
هؤالء األشخاص والذين أطلق عليهم اسم «معارضة»
خطأ في تنفيذ المشروع األميركي – الصهيوني إلعادة
رسم خريطة سايكس بيكو من جديد.

كشفت مصادر
عسكرية خليجية النقاب
عن خسائر بحرانية
وقطرية وإماراتية في
حرب اليمن تخطت
مئات القتلى ،وكان
ميدانها المواقع
السعودية على الحدود
مع اليمن ،وليس في
الداخل اليمني ،مضيفة
انّ هذا يكشف حجم
الترهّل الذي أصاب
الجيش والحرس
الوطني في السعودية
حتى تسند بصورة غير
منطقية مها ّم الدفاع
الحدودي إلى قوات غير
سعودية.

�أكثر من مليون الجئ في البحر �إلى �أوروبا خالل 2015
أع���ادت النمسا مئات المهاجرين إل��ى سلوفينيا
المجاورة على مدى األيام الثالثة الماضية بسبب كذبهم
في شأن جنسياتهم ،فيما تنوي النروج طرد الالجئين
الذين وصلوها من بلد آخر في فضاء شنغن.
وق��ال متحدث باسم الشرطة النمساوية ،إن فيينا
أع��ادت المئات من المهاجرين إل��ى سلوفينيا بسبب
كذبهم في شأن جنسياتهم في محاولة لتحسين فرصهم
في الحصول على حق اللجوء في النمسا.
وأضاف المتحدث أنه خالل عمليات الفحص الفورية
للوافدين بشكل يومي ويقدر عددهم بنحو ثالثة آالف
شخص ،الحظ أفراد من الشرطة ومترجمون ارتفاعا ً في
عدد األشخاص غير المسجلين الذين ال تتماشى مهاراتهم
اللغوية مع الجنسيات التي حددوها ألنفسهم.
وأشار إلى أن «البعض يحاول استغالل الوضع وهم
يعلمون جيدا ً أن فرصهم ضئيلة للغاية في الحصول
على لجوء في النمسا أو ألمانيا» ،موضحا ً أن المئات من
هؤالء أعيدوا مباشرة إلى سلوفينيا منذ الـ 26من كانون
األول.
وذكر العديد من النشطاء أن هناك الجئين آتين من
دول جنوب آسيا وحتى من أفريقيا يدعون أنهم من
سوريا على أمل الحصول على حق اللجوء في االتحاد
األوروبي.
من جهة أخرى أعلنت النروج الثالثاء عزمها طرد
جميع الالجئين الذين يصلون من بلد آخر في فضاء
«شنغن» خصوصا ً من جارتها السويد ،مؤكدة سعيها
النتهاج سياسة لجوء «بين ال��دول األكثر تشددا ً في
أوروبا».
ويأتي هذا التدبير ضمن مشروع قانون واسع حول
الهجرة قدمته الحكومة اليمينية التي ضمنت موافقة
حلفائها في الوسط والمعارضة العمالية لتمريره في
البرلمان.
وسيمنح هذا القانون ،في حال إق��راره ،قوات األمن
الحق في رفض دخول أي شخص لألراضي النروجية
إذا وصل إلى الحدود من دون تأشيرة وبنية معلنة
لطلب اللجوء من بلد موقع على اتفاقية «شنغن».
وأك��دت وزي��رة الهجرة واالن��دم��اج سيلفي ليستوغ
العضو في حزب التقدم (اليميني الرافض للهجرة) أن
مشروع القانون من شأنه تحسين أوضاع الالجئين،
وقالت« :سنعتمد سياسة لجوء ستكون بين األكثر
تشددا ً في أوروب��ا .وذلك أمر ضروري كليا ً لنتمكن من

استقبال وإسكان واستيعاب الذين يأتون إلى هنا».
ويستهدف هذا القرار خصوصا ً الالجئين اآلتين من
السويد ،علما ً أن الغالبية الكبرى من حوالى  30ألف
شخص تقدموا بطلب لجوء في ال��ن��روج ه��ذه السنة
جاءوا من السويد.
ورغم منح اتفاقية «شنغن» حرية التنقل عبر الحدود
السويدية النروجية ،لم تتخذ النرويج بعد أي تدابير
للتحقق من الهوية بشكل صارم مماثل لذلك المفروض
عند الحدود مع روسيا.
من جهته ،انتقد ب��ال نيسي العضو في المجلس
النروجي لالجئين مشروع القرار وقال إن ذلك «ال يعد
تدبيرا ً ج��ي��داً» ،مضيفاً« :أن ال��ن��روج تختار سياسة
منعزلة برفضها رؤية» ،موضحا ً أنه «إذا كانت جميع
دول فضاء شنغن ترفض بهذه الطريقة الالجئين
فإنهم سيجدون أنفسهم محصورين في اليونان وفي
إيطاليا».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أعلنت المفوضية العليا لشؤون

رو�سيا تخطط لت�صدير �أ�سلحة
بقيمة  15مليار دوالر في عام 2016

أعلن مسؤول رفيع في الهيئة
ال��ف��ي��درال��ي��ة ال��روس��ي��ة للتعاون
ال��ع��س��ك��ري – التقني أن روس��ي��ا
تخطط لتصدير أس��ل��ح��ة بقيمة
 15مليار دوالر على األقل في عام
.2016
ونقلت وكالة األن��ب��اء الروسية
«نوفوستي» عن المسؤول قوله:
«إن روس��ي��ا أن��ج��زت خطتها التي
تقضي بتصدير أسلحة بقيمة 15
مليار دوالر في عام  2015وحققت
مبيعات بقيمة  15.2مليار دوالر
وإنها تتوقع حجما ً مماثالً في عام
.»2016
وفي ما يتعلق بحجم الطلبيات
على األسلحة الروسية قال المسؤول
إن مجموع الطلبات التي تلقتها
روسيا في ع��ام  2015تجاوز 55

مليار دوالر .وكان متوسط الطلب
على األسلحة الروسية يتراوح بين
 45و 50مليار دوالر في السنة في
األعوام العشرة الماضية.
وكانت شركة «روس أوب��ورون
أك��س��ب��ورت» ،ال��ت��ي ت��دي��ر  85في
ال��م��ئ��ة م��ن ص����ادرات روس��ي��ا من
األسلحة والمعدات العسكرية ،قد
أعلنت في وقت سابق أن صادراتها
تضاعفت  4مرات منذ عام ،2000
حيث قامت الشركة خالل  15عاما ً
الماضية بتصدير معدات عسكرية
بأكثر م��ن  115مليار دوالر إلى
 116دولة.
وق����ال����ت «روس أوب�������ورون
أكسبورت» إن منطقة آسيا والمحيط
الهادئ تستحوذ على  42في المئة
من إجمالي صادراتها ،بينما تبلغ

الصادرات إلى دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا نحو  36في المئة،
وإلى بلدان أميركا الالتينية ورابطة
الدول المستقلة .9%
وت��ش��ي��ر إح����ص����اءات للمعهد
الدولي للدراسات عن السالم في
ستوكهولم ،وتشمل فترة  5سنوات
( ، )2014-2010إلى أن روسيا
هي البلد الثاني في العالم على
صعيد بيع األسلحة بعد الواليات
المتحدة ،وتستحوذ على  27في
المئة من الصادرات.
أما المركز الثالث عالميا فتحتله
ال��س��وي��د ،فيما ج���اءت فرنسا في
ال��م��رك��ز ال��راب��ع وب��ع��ده��ا الصين
لتشغل ال��م��رك��ز ال��خ��ام��س ،وذل��ك
حسب تقرير صادر عن دائرة بحوث
الكونغرس األميركي.

الالجئين ف��ي األم��م المتحدة وص��ول ع��دد الالجئين
والمهاجرين الذين قدموا إلى أوروب��ا منذ بداية العام
عبر البحر المتوسط إلى أكثر من مليون شخص.
وقال ممثل المفوضية إدريان إدفاردس إنه «تم الليلة
المنصرمة تجاوز عتبة المليون شخص قدموا إلى
أوروبا منذ بداية العام عبر البحر» ،معتبرا ً أن «المأساة
تكمن في اضطرار أكثر من مليون شخص للوصول إلى
القارة األوربية في زوارق المهربين».
ونشرت المفوضة معطيات تفيد بوصول مليون و573
شخصا ً إلى أوروبا ،فيما غرق أو فقد  3735آخرون.
وتحملت اليونان التدفق األساسي لالجئين حيث
استقبلت أكثر من  844ألف شخص ،تلتها إيطاليا (152
ألفاً) ،ووصل إسبانيا  3592شخصاً ،ومالتا .102
ويتألف ال�لاج��ئ��ون ف��ي غالبيتهم م��ن السوريين
بنسبة  49في المئة ،يليهم األف��غ��ان بنسبة  21في
المئة ،وبعدهم العراقيون بنسبة  8في المئة ،ومن ثم
يأتي الجئون بنسب مختلفة صغيرة من دول أفريقية

مختلفة.
ون��وه إدف���اردس ال��ى أن ه��ذه األع��داد تخص أولئك
الالجئين وال��م��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن وص��ل��وا عبر البحر
المتوسط ،بينما تخطى الوافدون عن طريق البر عتبة
المليون في  21كانون األول الحالي.
ولفتت المفوضية ومنظمة الالجئين الدولية الى
أن عدد الالجئين الذين اضطروا الى مغادرة بالدهم
بسبب الحروب واألزمات بات اآلن في أوروبا أكبر من
تسعينيات القرن الماضي حيث كانت يوغوسالفيا
السابقة تشهد أزمات عدة متتالية.
وأك��دت األم��م المتحدة أن «الغالبية العظمى ممن
ي��ت��وج��ه��ون ف��ي رح��ل��ة خ��ط��رة ي��ح��ت��اج ال��ى الحماية
الدولية ألنهم يفرون من الحرب والعنف والمالحقة في
بالدهم».
الى ذلك أعلن زعيم حزب العمل الذي يدخل ضمن
التحالف الحاكم في هولندا ديديريك سامسون أن البالد
تستطيع استيعاب  200أل��ف الج��ئ ،أي أكثر بأربع
مرات مما وصلها هذا العام ،مشيرا ً إلى أن «الدولة ذات
الـ 17مليون نسمة ال تعتبر  200ألف طالب لجوء عددا ً
كبيراً».
وأع���رب ال��م��س��ؤول ف��ي ال��وق��ت نفسه ع��ن أم��ل��ه في
السيطرة على تدفق الالجئين الى أوروبا« ،إال أن ذلك ال
يعني أنه تم حل المشاكل كافة ،إذ ترك نحو  6ماليين
س��وري بيوتهم لكنهم ما زال��وا في سوريا .وإذا بدأوا
بالبحث عن اللجوء في دول أخرى فلن يكون بالمقدور
حينها تجنب المشاكل الجدية».
في غضون ذلك ،تسود بين المواطنين الهولنديين
حالة استياء من الوضع الحالي حتى مع الالجئين ،كما
بين استطالع رأي نشرت نتائجه اليوم ،إذ اعتبر  13في
المئة فقط ممن شملهم االستطالع أن هولندا يجب أن
تقبل بالجئين أكثر معبرين عن قلقهم من عدم الترحاب
بالناس القادمين الى البالد.
بينما عبر  56ف��ي المئة م��ن المستطلعة آراؤه��م
عن رفضهم الستيعاب الجئين أكثر بسبب الخوف
من ارتفاع التوتر في المجتمع .واعتبروا أنه من غير
الصحيح حصول الباحثين ع��ن اللجوء ف���ورا ً على
معونات ومساكن في حين يعيش بعض الهولنديين في
الفقر أو يضطرون الى االنتظار سنوات عدة للحصول
على مسكن .كما أن هناك قلقا ً لدى الكثيرين من وجود
إرهابيين بين الالجئين الوافدين.

كوريا ال�شمالية تحتفل
بتعيين كيم جونغ �أون قائد ًا عام ًا
أعلن نائب المارشال خفان بيون سو ،مدير القيادة
السياسية العليا في الجيش الشعبي لكوريا الشمالية
أن تعيين الرئيس كيم جونغ أون في منصب القائد
العام بات للبالد «حدثا ً ثوريا ً عظيماً».
ونقلت وكالة األنباء المركزية أمس عن سو قوله
خالل كلمة ألقاها في اجتماع احتفالي في بيونغ يانغ
لمناسبة مرور أربعة أعوام على تعيين كيم جونغ أون
في هذا المنصب ،إن رئيس كوريا الشمالية هو «قائد
المع لديه إرادة فوالذية ،حول القوات المسلحة إلى
جيش ال يقهر يعمل تحت شعار «واحد ضد مئة» ،وقادر
على تدمير الخصم بضربة واح��دة في البر والهواء
والماء وتحت الماء».
واعتبر نائب المارشال أن ق��وات كوريا الشمالية
قادرة على «تأمين السالم واالستقرار في شبه الجزيرة
الكورية وفي كل آسيا الشمالية الشرقية» ،إضافة الى
«التعامل مع اإلمبرياليين األميركيين الذين يجسدون
محور الشر وعدم االستقرار».
وكان كيم جونغ أون قد تولى منصب القائد العام
بعد وف��اة وال��ده كيم جونغ في  10كانون األول عام
 2011نتيجة أزمة قلبية خالل جولة تفقدية دورية في
البالد.
وفي العام نفسه ،نشرت «نودون سينمون» مقالة
دعت فيها كيم جونغ أون الى ترأس القوات المسلحة
في البالد ،حيث أك��د ن��واب المارشاالت والجنراالت
استعدادهم للوفاء لنجل كيم تشين األصغر.
ويتولى كيم جونغ أون حاليا ً مناصب القائد العام،
ورئيس أول للجنة الحكومية الدفاعية ،والسكرتير
األول لحزب العمل الكوري ،فيما تم تثبيت منصبي
رئيس اللجنة الحكومية الدفاعية وسكرتير حزب العمل
الكوري لألبد باسم الراحل كيم جونغ نظرا ً للخدمات
الجليلة التي قدمها للبالد.
وفي السياق ،قالت وكالة األنباء المركزية الكورية
إن مسؤوال ً كبيرا ً في الحزب الكوري الشمالي الحاكم
ومساعدا ً رفيعا ً للزعيم كيم جونج أون توفي في
حادث.
وحسب الوكالة ف��إن كيم توفي ي��وم الثالثاء في
حادث سيارة عن  73سنة ،ولم تقدم الوكالة مزيدا ً من
التفاصيل عن الحادث.

وأش��ارت الوكالة إلى إن كيم يانج جون الذي كان
يتولى منصب سكرتير ح��زب العمال ورئيس إدارة
الجبهة الموحدة بالحزب التي تتولى عالقات كوريا
الشمالية مع كوريا الجنوبية كان «أقرب رفيق وشريك
ثوري قوي» لكيم جونج أون.
وبحكم منصب كيم كأكبر مسؤول يدير العالقات
مع الجنوب فقد كان جزءا ً من وفد رفيع المستوى عقد
محادثات في آب بعدما تبادل البلدان نيران المدفعية
ما أدلى إلى تصاعد التوتر بينهما إلى أعلى مستوى في
السنوات األخيرة.
يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كان قد استبعد عددا ً
من مساعديه في المناصب العليا منذ توليه السلطة
بعد وف��اة أبيه المفاجئة في  .2011وفي  2013أمر
بإعدام زوج عمته جانج سونج ثايك الذي كان يعتبر
ثاني أق��وى رجل في البالد بسبب «جرائم مناهضة
للثورة».

