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ت�سونامي التح ّول التركي ...الميدان ال�سوري لمن �صاغ
التحالفات وغلب في معركة النار والحطب

الحرب العالمية
في حلب
 ماجدي البسيوني



تسعى واشنطن ،باالشتراك مع تركيا ،إلحداث تغيير
ف��ي م�ي��زان ال�ق��وى ف��ي الشمال الشرقي لحلب ،يقضي
بترحيل «ال ��دواع ��ش» ح�ت��ى ول��و بتغيير ال�ل�ب��اس فقط،
واس�ت�ب��دال�ه��ا بفصائل مسلحة أخ ��رى ،ح�ت��ى ل��و كانت
«النصرة» أو ما يس ّمى «الجيش الحر» ،وقطع الطريق
على «ق ��وات س��وري��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة» ،م��ا يشكل ضغطا ً
على الجيش ال�ع��رب��ي ال �س��وري ف��ي الحسكة ،وه��ذا ما
دفع الروسي إلى البحث عن صيغة تهدئة ما بين «قوات
سورية الديمقراطية» والجيش العربي السوري.
كما أنّ واشنطن تبحث عن مكان لما دأبت على تسميته
«ال �م �ع��ارض��ة ال�م�ع�ت��دل��ة» ،ال �ت��ي ال ت�ت�ع��ارض م��ع طموح
التركي ليكون له مكان على األرض ،ومن ثم على طاولة
ال�ت�ف��اوض ،أم�لاً ف��ي نيل مشاركة ف��ي الطيف ال��وزاري
ال��ذي ي �ن��ادي ب��ه دي م�ي�س�ت��ورا ،وال ��ذي يحمل ويحمي
مشروعا ً أميركيا ً في النهاية .لهذا تتباطأ واشنطن في
تلبية ما طالب به الروسي م��راراً ،بفصل القوى ،التي
تطلق عليها واشنطن إس��م «المعارضة المعتدلة» ،عن
المجموعات اإلرهابية السيئة السمعة دوليا ً والمدموغة
بـ»داعش» و»النصرة».
ف��ي المقابل ،يسعى ال��روس��ي إل��ى إستيعاب فصيل
عريض من الكرد ،بهدف التقريب في ما بينه وبين الدولة
السورية ،التي تعاملت معه ،منذ البداية ،على أنه مك ّون
من المكونات السورية المعترف بها ،على أال يكون ،هذا
المك ّون ،أداة من أدوات المخطط األميركي  -الصهيوني
ض ّد الدولة السورية ،بل وال مانع لسورية من استيعابه
داخل المكون الوطني.
م��ن جانبه ،الجيش العربي ال �س��وري ،بالتعاون مع
ال �ق��وى ال�م�س��ان��دة ل��ه ،س ��واء اإلي��ران �ي��ة أو «ح ��زب الله»
يقومون بكبح جماح التنظيمات المسلحة ك��اف��ة ،بدءا ً
ب �ـ»داع��ش» وم��رورا ً بك ّل التشكيالت التي تريد تحقيق
مكاسب على األرض السورية.
وف��ي ك�� ّل األح� ��وال ،ف ��إنّ األي���ام وال �س��اع��ات المقلبة
في ظني فاصلة ،ليس فقط في ما يخص س��وري��ة ،بل
المنطقة كلها إنْ ل��م يكن العالم ك�ل��ه ...فهل إستوعبت
الصين ما يحدث ولهذا بادرت بإرسال حاملة الطائرات
الى طرطوس ،وهل ستستبدل روسيا إستخدام مطار
إي��ران بتدخل إنساني لتزويد أه��ل حلب بالمساعدات
اإلن �س��ان �ي��ة ،وال �ت �ه��دئ��ة م��ع ق �ط��اع م��ن ال �ك��رد وخطوات
دبلوماسية ،وإغماض العين عن القوات الحربية التركية
ال�ت��ي ت �م �دّدت ألك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة كيلومترات ف��ي الداخل
ال�س��وري ،مصطحبة عناصر مسلحة بغطاء أميركي،
متناسية إسقاط طائرة من القوات الروسية بدعوى أنها
تخطت أمتارا ً معدودة إلى الداخل التركي!
م��ا يحدث ف��ي الشمال ال�س��وري ح��رب عالمية يطلق
البعض عليها بالحرب الهادئة ،فيما يقول آخ��رون إنها
مرحلة محسوبة بدقة ما بين الروسي واألميركي ،لكنها
فى يقيني ساعة حسم لتحديد خريطة عالمية بها بعض
التفاصيل الخارجة عن النص.
 رئيس تحرير جريدة «العربي»ـ مصر

 د .محمد بكر



تمخضت ثمرة اللقاء التركي  -الروسي كالجبل،
لتلد «ع�م�لاق�اً» سياسيا ً وعسكريا ً م��ن ال�ت�ح� ّول ،بدأ
كـ»تسونامي» جارف م ّهدت له جملة من الكالم الناعم
وطيب القول ،لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم،
حول الرئيس األسد وكيف ترى فيه تركيا العبا ً رئيسا ً
في األزمة .بدورها ،مضت عملية «درع الفرات» قدما ً
في الشمال ،عينها بالفم المآلن ،كما قال أردوغان،
على «داعش» واألكراد ،وحصدت سيالً من المباركات
الغربية ،تح ّولت معها ك ّل مؤشرات القطيعة والتنافر
إلى تبريكات ودعم ،من الخارجية األلمانية إلى نائب
الرئيس األميركي جو بايدن...
يكتشف المرء أن ال محرمات في لعبة السياسة،
والمستحيل فيها يغدو ممكناً ،إعتذر بايدن ألردوغان
عن تصريحات كان قد أتهم بها تركيا بدعم تنظيمات
إرهابية ،مؤكدا ً دعمه لتركيا في السيطرة على كامل
ح ��دوده ��ا ،وم ��ن ع� �دّه أوب ��ام ��ا ،ف��ي ال �س��اب��ق ،فاشالً
ودي��ك��ت��ات��وراً ،أص �ب �ح��ت أم �ي��رك��ا ،ال��ي��وم ،م��ن أوف��ى
أص��دق��ائ��ه ،بحسب ب��اي��دن .ف��ي ح�ي��ن دع�م��ت ألمانيا
العملية العسكرية التركية ،وهي التي أصدرت بيانا ً
م��ن قبل ،أتهمت فيه تركيا باالتهام األميركي ذاته
ألردوغ��ان .وحدها موسكو قلقت من تدخل األتراك
عسكرياً ،قلقٌ بعي ٌد ف��ي اعتقادنا ع��ن لغة المنتصر

والداعم للكرد ،وإن ك ّل الحمية التركية ثارت بعد أن
أوقدت تحتها اليد الروسية.
ت� ��درك ال� ��دول ال �غ��رب �ي��ة وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ال��والي��ات
ال �م �ت �ح��دة ،أن ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري ل�ل�ت�ح� ّول ف��ي األزم ��ة
ال�س��وري��ة ه��و ت��رك�ي��ا ،وانّ ن�ج��اح ال ��روس ف��ي تعزيز
حلفهم بض ّم الجانب التركي تحت جناحهم ،سيزيد
الحضور الروسي الدولي إقتصاديا ً وسياسياً ،لذا
تغدو المراوغة واالستثمار في ورقة «داع��ش» وغير
«داعش» إنتحارا سياسيا .ولذا كان لزاما ً على التح ّول
والداعم لجديد ،أردوغ��ان ،أن يتكاثر بهذه الصورة
الفريدة ،ال سيما عندما ترخي التسويات بأحمالها.
ه�ن��ا ت �ب��دو ال �م��ؤش��رات ال�ف�ع�ل�ي��ة ،ال �ت��ي ت�ح��دث��ت عنها
الخارجية الروسية ،لجهة أنّ التعاون األميركي -
الروسي سيكتمل في سورية ،بنجاح محطة للوقوف
أي قاعدة ستنطلق منها ،أولها،
عندها وحولها ،وعلى ّ
ما وضعه الروس في الملعب األميركي لجهة أن تبادر
واش�ن�ط��ن للتحرك ض � ّد جبهة فتح ال�ش��ام (النصرة
سابقاً) ،وثانيها ،كيفية الصرف السياسي لالنجاز
الميداني (للجيش الحر) المدعوم تركياً ،في السيطرة
على الشمال ،لجهة االنخراط في الجديد التركي ،على
قاعدة ما طرحه يلدريم حول تشكيل حكومة سورية
أي حكومة
شاملة (دون اإلش���ارة لتنحي األس���د)ّ ،
تحت جناح األس��د .وم��ن هنا نقرأ ونفهم ما ج��اء في
ال��دراس��ة التي قدّمها معهد واشنطن ،ب��أنّ أردوغان
ق��د ي��واج��ه ض�غ�ط�ا ً داخ �ل �ي �ا ً للتخلي ع��ن المعارضة

السورية التي تقاتل في حلب ،وأنّ بوتين قادر على
إغ��رائ��ه ،س��واء ب��رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ،وك��ذل��ك االستفادة
م��ن ن �ف��وذ ب��وت�ي��ن ال�س�ي��اس��ي ف��ي ج �م �ه��وري��ات آسيا
الوسطى ،حيث التواجد الرئيس وال�ق��وي لشركات
وث �ق��ل ف �ت��ح ال �ل��ه غ��ول��ن خ���ارج ت��رك �ي��ا .وع �ل �ي��ه ،ف��إنّ
أردوغان مقدم على االرتماء في األحضان الروسية
نهائيا ً.
في معركة النار الملتهبة في سورية ،وفي تقاذف
الحمم الدولية في الميدان السوري ،ال نعرف إن كانت
الواليات المتحدة قد أنهت االستثمار في «داعش» ض ّد
الروس أم ال .وهل إنتهى بالفعل ،ما كانت قد هدّدت به
الروس ،على لسان كيري ،بالمستنقع السوري ،أم أنّ
مياهه قد جفت جزئيا ً أمام االنعطافة التركية؟
المعلوم في اعتقادنا أنّ لهذه النار حطبها ،التي
س�ت�ش�ك��ل «داع�� ��ش» ف��ي ال �ن �ه��اي��ة ،وك��ذل��ك األك � ��راد،
وال �م �ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ،م � ّم��ن ال ي �ن �ص��اع لنواتج
ال �ج��دي��د ال �ت��رك��ي ،س�ي�ش�ك�ل��ون ق��وام �ه��ا ال��رئ �ي��س في
لعبة دولية ق��ذرة يفرض حلولها ويرسم خواتيمها
م��ن ص��اغ ال�ت�ح��ال�ف��ات بشكلها ال�ص�ح�ي��ح والمتين،
ل�ك��ن ك�� ّل ذل ��ك ،ل�لأس��ف ،ج��رى تصنيعه وصياغته
وتشكيله بعد تدمير سورية وتهجير أكثر من نصف
شعبها.
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا.
Dr.mbkr83@gmail.com

قلق دولي لإطالق �صاروخ من غوا�صة باتجاه اليابان

كيم جونغ �أون :القارة الأميركية في قب�ضتنا
ق��ال زعيم كوريا الشمالية ،كيم جونغ أون،
خالل تجربة إطالق صاروخ باليستي من غواصة،
إن بالده «تمسك بيدها ،بشدة ،القارة األميركية
ومنطقة العمليات في المحيط الهادئ».
وق��ال أون ،إن تكنولوجيا إط�لاق الصواريخ
وصلت إلى أعلى المستويات ،مشيرا ً إلى أن أجهزة
اإلطالق ،وقوة المحرك الذي يعمل بالوقود الصلب،
ودقة الرؤوس الحربية فى تدمير األهداف ،بلغت
المستوى العملياتي المطلوب.
ووص��ف أون إط�لاق ب�لاده ص��اروخ��ا بالستيا ً
من غواصة ،بأنه «نجاح عظيم» مؤكدا ً أن لبالده
القدرة التامة على القيام بهجمات نووية.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية،
عن كيم جونغ أون ،القول ،أن بالده انضمت «إلى
طليعة ال��ق��وى العسكرية ال��ت��ي تمتلك ق��درات
هجومية ن��ووي��ة» ،مشددا على ض��رورة تكثيف
الجهود للحصول على صواريخ باليستية برؤوس
حربية نووية بغية «مواجهة حرب شاملة ونووية
غير متوقعة مع الواليات المتحدة».
وقالت وكالة األنباء المركزية لكوريا الشمالية،
إن اإلطالق التجريبي أجري بموجب «نظام الزاوية
القائمة» باستخدام الوقود الصلب للمحرك ،زاعمة
بأن اإلطالق األخير يبرهن على «الثقة والدقة» في
برنامج صواريخ البالد.
وع��ل��ى إث��ر إع�ل�ان بيونغ ي��ان��غ عملية إط�لاق
الصاروخ الباليستي ،عقد مجلس األمن الدولي،
التابع لألمم المتحدة ،إجتماعا طارئا لمناقشة

إط�ل�اق ك��وري��ا الشمالية التجريبي للصاروخ
الباليستي ،إنطالقا من غواصة.
ودان األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون،
إطالق كوريا الشمالية للصاروخ ،وقال ،إن بيونغ
يانغ تتجاهل دع��وات المجتمع ال��دول��ي لتغيير
موقفها ،معبرا ً عن قلقه البالغ في هذا الخصوص.
وج��اء االجتماع ال��ط��ارئ بناء على طلب من
الواليات المتحدة واليابان ،وجرى بشكل مغلق في
مقر األمم المتحدة ،وفقا لمسؤولين فيها.

وقامت كوريا الشمالية ،أمس األول ،بتجربة
إلطالق ص��اروخ من غواصة باتجاه اليابان ،في
تطور وصفه خبراء األسلحة بالخطوة الجديدة
نحو تحقيق بيونغ يانغ طموحاتها بتسديد ضربة
نووية.
والمسافة التي عبرها الصاروخ ،ورصدتها هيئة
األرك��ان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي،
تتجاوز بشكل كبير أي تجارب سابقة لصواريخ
مماثلة.

 16قتي ًال ح�صيلة الهجوم على الجامعة الأميركية

إرت��ف��ع��ت حصيلة ضحايا ال��ه��ج��وم على الجامعة
األميركية ،في كابل ،إلى  16قتيال و 55جريحاً ،وفقا لما
أفادت به الشرطة األفغانية ،أمس.
وذك��رت وكالة «باجواك» اإلخبارية األفغانية ،نقال
عن الشرطة ،أن معظم المصابين هم طلبة وأساتذة
جامعيون ،فيما نقلت وكالة «طلوع نيوز» عن مصادر
رسمية ،أن القتلى هم ثمانية ط�لاب وثالثة موظفين
وحارسان وأستاذان ومدني واحد.
وفي وقت سابق ،أعلنت الشرطة األفغانية مقتل إثني
عشر شخصا ً وإصابة  44آخرين ،في الهجوم الذي شنه
مسلحان إثنان على الجامعة األميركية ،بمنطقة «دار
األمان» في العاصمة كابل.
وك��ان مسؤول في الشرطة ق��ال ،في وقت سابق ،إن
قوات األمن قتلت إثنين من المشتبه بهم ،لتنهي الهجوم
الذي بدأ على المجمع ،مساء أمس أألول ،بانفجار كبير
أعقبه إط�لاق ن��ار .فيما تمكنت الشرطة من أنقاذ نحو
 500طالب من المجمع المحاط بسياج .من جهته ذكر
مسؤول عسكري أن «مستشارين» أميركيين ساعدوا
القوات األفغانية في وقف الهجوم على الجامعة ،موضحا
أن «مجموعة صغيرة من المستشارين في مهمة «الدعم
الحازم» تساعد حاليا القوات األفغانية» .وشدّد على أن
«هؤالء المستشارين ليسوا في مهمة قتالية ،بل يقدمون
النصح لنظرائهم األفغان» ال غير .هذا ،وطوق عشرات
الجنود الحرم الجامعي ،ال��ذي ع��ادة ما يكون مزدحما
بالطالب ،مساء ،ألن الكثير منهم يعملون ويتلقون دروسا

توقفت مصادر
عسكرية عند تقييم
معركتي جرابلس
ومنبج ،وسألت كيف
ُيعقل أن يتمكن تنظيم
«داعش» من وقف
تق ّدم «قوات سورية
الديمقراطية» ،رغم
دعم الطيران األميركي
لها في معركة منبج
لشهرين ،ولم يتمكن
من وقف هجوم
الجيش الح ّر لساعات؟
وكيف رفض األكراد
االنسحاب للجيش
السوري من مواقع
دخلوها بال تضحيات،
وقبلوا التراجع عن منبج
وقد كلفتهم المئات؟

ّ
ت�ستعد ل�سحب مقاتالتها
�ألمانيا
من قاعدة «�إنجرليك»
أوردت مجلة «دير شبيغل» في تقرير لها ،أن الجيش األلماني يستعد لسحب
ست طائرات من قاعدة «إنجرليك» التركية ،ردا ً على رفض أنقرة المستمر لزيارة
مش ّرعين ألمان للقاعدة.
وذك��رت المجلة ،أمس ،أن القوات المسلحة األلمانية ت��درس ،اآلن ،ما إذا
كان من الممكن نقل الطائرات الحربية وطائرات التزود بالوقود إلى األردن ،أو
قبرص.
ونقلت المجلة عن مصادر عسكرية ألمانية ،لم تكشف عن هويتها ،قولها أن
مثل هذه الخطوة ستعرقل مهام االستطالع لمدة شهرين ،على األقل .فيما لم
تصدر وزارة الدفاع األلمانية أي تفاصيل بشأن خططها.
وفي سياق تعليقه على خطة سحب الطائرات األلمانية من القاعدة ،أفاد
المتحدث باسم وزارة الدفاع األلمانية بأن برلين تود مواصلة المهمة ،لكن هناك
بدائل لقاعدة «إنجرليك».
وتدعم طائرات االستطالع األلمانية من طراز «تورنادو» الهجمات الجوية
للتحالف بقيادة الواليات المتحدة ضد «داعش».
ويصر الحزب الديمقراطي االشتراكي ،الشريك األصغر في الحكومة االئتالفية
بزعامة المستشارة أنجيال ميركل ،على ضرورة أن تسحب ألمانيا طائراتها
وقواتها من القاعدة ،في ضوء رفض تركيا السماح لنواب ألمان بزيارتها.
وكانت وسائل إعالم ألمانية كشفت ،في شهر حزيران الماضي ،عن رفض
أنقرة السماح لوفد ألماني بالوصول إلى قاعدة «إنجرليك» الجوية التابعة
لـ»الناتو» جنوب البالد.
وبحسب الصحف ،فإن تركيا أعطت بذلك إشارة إلى أن «حضور ساسة ألمان
إلى هناك ،في الوقت الراهن ،غير مرغوب فيه» .وكان من المخطط أن يضم الوفد
نوابا ً في البرلمان األلماني ،وأن يترأسه رالف براوكزيبي ،المسؤول في وزارة
الدفاع األلمانية.
وذكرت المواقع األلمانية ،أن الحادث يكشف مدى غضب أنقرة من تبني
البرلمان األلماني قرارا ً يعترف فيه بإبادة األرمن ،في عهد الخالفة العثمانية.
وهذا األمر بالذات ،كان سببا ً لمنع الوفد من الوصول إلى القاعدة العسكرية،
وفقا لتصريحات الجنرال األلماني ديتر فارنيكي.

نجاة قليت�شدار �أوغلو
من محاولة �إغتيال

انتحاري ي�ستهدف برلماني ًا �أفغانيا نجا ب�أعجوبة

ليلية بدوام جزئي.
وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية ،إن القوات الخاصة
األفغانية حاصرت المجمع المحاط بأسوار ،واقتحمته،
قبل أن تعلن انتهاء العملية.
ونقلت وك��ال��ة «روي��ت��رز» ع��ن م��س��ؤول ف��ي الشرطة
قوله ،إن «القتال انتهى وتم قتل اثنين ،على األقل ،من
المهاجمين .وتجرى اآلن عملية تطهير المكان على يد فريق
فني – جنائي .وسيتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل
قريبا» .وروى طالب مذعورون كيف أنهم حبسوا أنفسهم
داخ��ل القاعات الدراسية ،أو قفزوا من الطابق الثاني
للنجاة بأنفسهم ،ما أدى إلى إصابة بعضهم .ونقلت
«رويترز» عن طالب كانوا في الجامعة ،أن المسلحين
دخلوا مبانيها رغم اإلج��راءات األمنية ،كوجود الحراس
المسلحين وأب��راج المراقبة .وأعلنت جماعات إسالمية
متشددة ،وعلى رأسها «حركة طالبان» وجماعة محلية
تابعة لتنظيم «داع���ش» ،مسؤوليتها عن سلسلة من
الهجمات في الفترة األخيرة ،بهدف زعزعة استقرار البالد
واإلطاحة بحكومة الرئيس أشرف عبد الغني ،المدعومة
من الغرب .ولم تعلن ،حتى اآلن ،أي جهة مسؤوليتها عن
الهجوم على الجامعة .والهجوم هو الثاني ،هذا الشهر،
الذي يستهدف الجامعة أو أساتذتها.
وال يزال إثنان من األساتذة ،أحدهما أميركي واآلخر
أسترالي ،مفقودين ،بعد خطفهما ،تحت تهديد السالح،
من طريق قرب الجامعة ،يوم السابع من آب .ويدرس في
الجامعة األميركية في كابل ،التي افتتحت في عام 2006

كوالي�س
خفايا

أعلن وزير الداخلية التركي أفكان آال ،أمس ،عن إصابة ثالثة عناصر من قوات
الدرك ،جراء إطالق نار على موكب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي ،كمال
قليتشدار أوغلو.
وأوضحت قناة «سي .إن .إن .تورك» أن الموكب تعرض لهجوم مسلح من
قبل مجهولين ،بالقرب من مدينة أردانوتش ،شمال شرق تركيا .مشيرة إلى
أن حراس قليتشدار أوغلو ،والعناصر من قوات الدرك ،الذين كانوا يرافقون
الموكب ،ردوا بالنيران على المسلحين.
وأكد قليتشدار أوغلو ،في وقت الحق من يوم الخميس ،في اتصال هاتفي
بقناة « ،»NTVأن الحادث لم يسفر عن إصابته أو إصابة أعضاء آخرين من
الحزب .فيما ذكرت القناة أن قوات األمن التركية أجلت زعيم حزب الشعب
الجمهوري فورا من موقع الهجوم بواسطة سيارة مدرعة.
ولم تتعرف قوات األمن حتى اآلن على هوية المهاجمين ،لكن وزير الداخلية
وجه أصابع االتهام بالوقوف وراء هذا الهجوم إلى حزب
التركي ،أفكان آالّ ،
العمال الكردستاني ،الذي تعتبره السلطات التركية تنظيما إرهابيا .وتواصل
قوات األمن ،حسب آال ،عملية البحث عن المسلحين.

الهجرة ال�صافية �إلى بريطانيا
ما تزال مرتفعة
أكثر من  1700طالب.
وفي سياق أمني آخر ،أسفر تفجير انتحاري عن مقتل
خمسة أشخاص في والية بلخ ،شمال أفغانستان ،كان
يستهدف عضوا في البرلمان نجا من التفجير باعجوبة.

وقع االنفجار صباح أم��س ،ونفذه إنتحاري كان يقود
دراجة نارية مفخخة ،وكان يستهدف البرلماني األفغاني
أسد الله شريفي ،الذي نجا من محاولة االغتيال باعجوبة،
فيما أصيب إثنان من حراسه بجروح.

�أول رئي�س لأوكرانيا :القرم بات رو�سي ًا
أعلن ليونيد كرافتشوك ،أول رئيس ألوكرانيا ،أن القرم أصبح في الواقع جزءا من أراضي
روسيا .وقال كرافتشوك ،في حديث لوكالة األنباء الوطنية األوكرانية ،أمس األول« :جذب القرم
إلى فلكهم ،وقد أصبح جزءا من النظام الفدرالي الروسي .إنه أصبح في الواقع روسيا».
ويرى كرافتشوك أن عودة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا قد تتطلب وقتا ً طويالً جداً ،مشيراً ،في
الوقت ذاته ،إلى أن منطقة دونباس ستعود إلى أوكرانيا بالتأكيد .يذكر في هذا الصدد ،أن الرئيس
األوكراني األسبق ،أعلن في  22آب أن روسيا قد تختفي من الوجود «إذا جاءت على بال أحد ،في
الكرملين ،الفكرة المجنونة بشأن فرض هيمنته على أوكرانيا» ،مؤكدا ً أن أوكرانيا «لن تستسلم»
في حال وجود خطر على استقاللها .وأشار إلى تالشي ما يجمع بين البلدين المجاورين تدريجيا.
وفي شباط الماضي ،تنبأ كرافتشوك بأن األزمة االقتصادية والسياسية المطولة في أوكرانيا
قد تنتهي «بشكل سيء جدا جدا» ،وستكلل بـ «ثورة أخيرة» .يذكر أن كرافتشوك تولى منصب
رئيس أوكرانيا لمدة  3سنوات ،بعد انفصالها عن االتحاد السوفيتي في عام  .1991وانضمت
شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار عام  2014بعد إجراء استفتاء عام ،رفضت كييف االعتراف
بنتائجه.

أعلن المكتب البريطاني لإلحصاءات الوطنية ،أمس ،أن معدالت الهجرة
الصافية إلى المملكة المتحدة تبقى على مستوى قياسي ،بالرغم من إنخفاضها
الطفيف في العام الماضي.
وأوضحت المسؤولة في شؤون الهجرة بالمكتب ،نيقوال وايت ،أن معدالت
الهجرة الصافية إلى بريطانيا (الفارق بين عدد األشخاص ،الذين وصلوا إلى
البالد والذين غادروها) بلغت ،خالل فترة ما بين آذار  2015والشهر نفسه من
عام  ،2016قرابة  327ألف شخص ،ما يمثل تراجعا ً بتسعة أالف شخص،
مقارنة مع الفترة المماثلة السابقة.
وأشار المكتب إلى أن عدد المهاجرين إلى بريطانيا ،من بلغاريا ورومانيا،
بلغ مستوى قياسياً ،إذ لم يغادر المملكة المتحدة حوالى  61ألف مهاجر من
هاتين الدولتين ،ممن دخلوا البالد خالل الفترة المذكورة.
وتشير معلومات المكتب إلى أن  13،3في المئة ،من المقيمين حاليا ،في
بريطانيا ،ولدوا خارج البالد ،مقارنة مع ثمانية في المئة في عام .2004
وأضافت المسؤولة أن السبب الرئيس للهجرة إلى بريطانيا ،يكمن في توفر
فرص العمل داخل هذه البالد .بينما شهد عدد األشخاص الواصلين إلى المملكة
المتحدة للدراسة في جامعاتها إنخفاضا ملموسا.
وأوضح المركز أن بولندا تتصدر الدول ،التي يقيم مواطنوها داخل المملكة
المتحدة ( 831ألف شخص) ،تليها الهند ( 795ألفا) وباكستان ( 503آالف).
وأكدت وايت أن األرقام ،التي نشرها المكتب ،ال تغطي الفترة التالية لالستفتاء
بشأن إنسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي .بينما أفادت معلومات وزارة
الداخلية البريطانية بأن عدد مواطني دول االتحاد طالبي الجنسية البريطانية،
ارتفع بنسبة  14في المئة ،على خلفية هذا االستفتاء ،ليبلغ  15501شخص».
تجدر اإلشارة إلى أن إرتفاع معدالت الهجرة الصافية كان من أبرز األسباب
إلجراء االستفتاء يوم  23حزيران الماضي ،الذي قرر مواطنو بريطانيا فيه
خروج بالدهم من االتحاد األوروبي .وتتخذ رئيسة الوزراء البريطانية الحالية،
تيريزا ماي ،الموقف المماثل لما أعلنه سلفها ديفيد كاميرون بشأن ضرورة
تشديد الرقابة على الهجرة إلى البالد.

