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مطار دير الزور الع�سكري:
الحرب الإعالمية ...والحقيقة!
 هشام الهبيشان
منذ مطلع الربع الثاني من هذا العام شهدت المناطق الشمالية
الشرقية والشرقية من سورية ،تسارعا ً ملحوظا ً في األحداث
الميدانية ،ولم يكن أولها مجموع الغزوات الفاشلة لمدينة الحسكة
التي تصدى لها الجيش العربي السوري وقوى المقاومة الشعبية،
وليس آخرها ما يجري في محيط مطار دي��ر ال��زور العسكري،
ومع تسارع األح��داث على الجبهة الشرقية السورية هذه األيام
كثر حديث اإلعالم المتآمر عن انتصارات ميدانية «كبيرة» للقوى
المسلحة «المتطرفة – داع��ش وم��ن معها» في جبهة دي��ر الزور
تحديداً ،وأخذت هذه االنتصارات الوهمية مساحة اهتمام كبيرة
على الصعيد اإلعالمي ألنه الوحيد المتحدث فيها اآلن والكلمة
الفصل واألولى واألخيرة لإلعالم بهذه االنتصارات الوهمية ألنها
ما زالت حبيسة أخبار اإلعالم وأقالم الكتاب ودراسات المحللين.
وم��ع ه��ذا الحديث اإلعالمي وبعد المراجعة الدقيقة لموازين
القوى على الجبهة الشرقية السورية ،لم نر لهذه االنتصارات أي
وجود فعلي على أرض الواقع وفق حجمها المتحدث به إعالميا ً مع
التأكيد أكثر من مرة أنّ هذه االنتصارات الوهمية ليست إال صنيعة
اإلعالم المتآمر ،وهي عبارة عن أكاذيب ،وفي آخر فصول تزوير
الحقائق من قبل وسائل اإلعالم المتآمرة والشريكة بالحرب على
سورية هو حديثهم عن قرب سقوط مطار دير الزور العسكري،
وهنا لتوخي الصدقية والمهنية سأورد بعض التفاصيل الخاصة
بمجريات ما يدور من عمليات ببعض المناطق المحيطة بالمطار
«وليس داخ��ل المطار» ،كما نقلت مصادر مطلعة ومتابعة وذات
صدقية.
بعد التقدم الذي حققه الجيش العربي السوري وقوى المقاومة
الشعبية في بعض المناطق الواقعة ال��ى شمال المطار بالفترة
األخيرة «حويجة الصكر ،والجفرة ،وحويجة المريعية ،ونقطتي
المغسلة وم� ��زراع ال��دغ �ي��م» ،وب�ع��د ت �ه��اوي ص�ف��وف الجماعات
المسلحة المتطرفة ف��ي ه��ذه المناطق ،وم��ع زي ��ادة خشية هذه
المجاميع المسلحة المتطرفة ،من استمرار فصول خسائرها
الميدانية بعموم مناطق مدينة وأري��اف دي��ر ال��زور ،قامت هذه
المجموعات المتطرفة ،بتجميع صفوفها من جديد ،بعد وصول
إم ��دادت واس�ع��ة م��ن المقاتلين وال �س�لاح م��ن بعض مناطق دير
الزور ومدينة الرقة ،وقامت بهجوم واسع وكبير وصف بالهجوم
االنغماسي ال��واس��ع ،ونجحت بالسيطرة على أج��زاء من بعض
المناطق المحيطة بالمطار العسكري والتي كان الجيش قد استعاد
بعضها بالفترة األخ�ي��رة «حويجة الصكر ،والجفرة ،وحويجة
المريعية ،ونقطتي المغسلة ومزراع الدغيم».
هذه التفاصيل المذكورة أعاله هي بمجموعها منقولة عن مصادر
مطلعة على مجريات المعركة ،إلى هنا تبقى هذه التفاصيل هي
تفاصيل مؤكدة ومثبتة ،ولكن أن تتطور الحملة اإلعالمية لإلعالم
المتآمر ،لتقول إن المطار العسكري في دير الزور قد أوشك على
السقوط ،وأن هناك مجموعات مسلحة متطرفة ،قد أصبحت داخل
المطار وسيطرت على أجزاء واسعة منه ،ويعلم جميع المتابعين
أن ما ذكرته وسائل اإلع�لام المتأمرة ما هو إال أكاذيب ممنهجة
وحرب إعالمية شاملة تستهدف ضرب صمود المعادلة الداخلية
السورية تزامنا ً م��ع م��ا ج��رى ف��ي مطار أب��و الظهور العسكري
بريف إدلب الشرقي ،في المحصلة سرعان ما أتت حقائق الواقع
لتسقط كل أكاذيب وسائل اإلعالم المتآمرة ،التي تحدثت بسلسلة
أكاذيبها عن تقدم للمجاميع المسلحة «المتطرفة» إلى داخل المطار
وأن المطار أصبح بحكم الساقط عسكرياً ،لتتضح بعد ساعات
جملة التناقضات واألكاذيب التي سوقت بخصوص ما يجري من
أحداث بمحيط مطار دير الزور العسكري.
بهذه المرحلة ،هناك سلسة م��ن األك��اذي��ب واإلش��اع��ات التي
نشرتها وسائل اإلعالم المتآمرة وأسقطتها حقائق الواقع ،ومن
هذه الحقائق أن المطار بكامله ما زال تحت سيطرة الجيش العربي
السوري ،وليس كما روت هذه الجوقة اإلعالمية بأن المطار تم
اقتحامه ،ثاني اكذوبة هي حديث هذه الجوقة اإلعالمية عن أن
داعش قد تراجع عن المناطق المحيطة في التلة االستراتيجية التي
يتموضع عليها المطار ،ولكن ما زالت المعارك تدور داخل المطار،
فكيف يمكن تصديق هذه الكذبة ،فإن كانت هذه الجوقة االعالمية
تعترف بأن المعارك ما زالت تدور بمحيط المطار و»المحيط قد
يكون مسافة بعيدة جدا ً قد تقدر بمئات عدة من األمتار أو حتى
كيلومترات عدة» ،فكيف لهم أن يقنعوا إنسانا ً عاقالً راشدا ً بهذه
الكذبة ،وهو أن المعارك ما زال��ت في محيط المطار وفي الوقت
نفس ه��ي داخ��ل المطار ،فهذا التناقض وت��روي��ج األك��اذي��ب يدل
على أن هناك مؤامرة إعالمية قذرة كانت تستهدف إسقاط المطار
إعالمياً.
هنا علينا توضيح ه��ذه الحقيقة لجميع المتابعين لمجريات
ال�ح��رب على س��وري��ة ،فعلى م��دار ه��ذه ال�ح��رب المفروضة على
الدولة السورية منذ أكثر من أربع سنوات وعلى جميع الجبهات،
كان لحروب اإلعالم دور واسع في خلق معارك إعالمية «وهمية
بالكثير من األحيان» ،فمعركة مطار دير الزور العسكري األخيرة،
ه��ي سلسلة م��ن م�ع��ارك طويلة ك��ان��ت ه��ذه المجاميع المسلحة
المتطرفة وداعموها من خلف الكواليس وجوقاتها االعالمية،
يسعون إلى حسمها بشتى الوسائل ،فهذه المعارك ليست وليدة
الساعة ،والمؤكد هنا أن الهدف من وراء هذه الحرب االعالمية هو
تشتيت جهود الجيش العربي السوري في محاولة إليقاف تقدمه
على األرض وتشتيت الخطط اللوجستية للمعارك وبخاصة بعد
التقدم السريع والملحوظ ببلدات «حويجة الصكر ،والجفرة،
وحويجة المريعية ،وتقطتي المغسلة وم��زراع الدغيم» وتطويق
باقي مجاميع المسلحين المتبقين ببعض المناطق المحيطة بهذه
المواقع مع العلم أن معارك اليوم ما زالت تدور بنفس هذه البلدات،
والمطار مازال صامدا ً وهناك أدلة ومؤشرات كبرى توحي بأن
الجيش العربي السوري قد استوعب الضربة األولى التي حدثت
في هذه المناطق المحيطة بالمطار ،وقد استعاد اآلن زمام المبادرة
من جديد بمعظم هذه المناطق.
وم��ن ه��ذه ال�م��ؤش��رات ال�ك�ب��رى ،أن الجيش العربي السوري
المتمركز داخل المطار وبعض المناطق المحيطة ،قد نجح بضرب
الخطوط األول��ى بصفوف المهاجمين للمطار وبعض المناطق
المحيطة ،وقد كبدهم خسائر واسعة بصفوفهم ،يقدرها بعض
المطلعين بالمئات من القتلى والجرحى ،وخسائر كبيرة وواسعة
بالمعدات العسكرية ،والحقيقة الثابتة حتى اآلن أن المطار بكامله
ما زال تحت سيطرة الجيش العربي السوري ،وأن أفراد الجيش
العربي السوري المتمركزين بالمطار ومحيطه ،كبدوا المهاجمين
خسائر فادحة أجبرتهم على التراجع ،وأن الجيش اآلن قد استعاد
زمام المبادرة ،وقد قام بالفعل بعمليات وضرب أهداف متقدمة
للمهاجمين ،خ�ص��وص�ا ً ب�ب�ل��دات «ح��وي�ج��ة ال�ص�ك��ر ،والجفرة،
وحويجة المريعية» ،وحتى اآلن ما زال��ت المعارك مستمرة في
محيط المطار مع وجود مؤشرات كبرى تؤكد أن الجيش العربي
السوري ،قد استعاد زمام المبادرة بمحيط المطار.
ختاماً ،إن معارك اإلعالم كانت وما زالت تشكل جزءا ً أساسيا ً
من استراتيجية الحرب على سورية ،وكانت لها صوالت وجوالت
في هذه الحرب ،وقد أثبتت األي��ام وحقيقة الوقائع على األرض
زيف أحاديث الكثير من أخبارها ،واألي��ام المقبلة سوف تعري
حقيقة وسائل اإلعالم هذه أمام الجميع.

السنة السابعة  /اخلميس  17 /أيلول  / 2015العــدد 1886
Seventh year / Thursday / 17 September 2015 / Issue No. 1886

نتنياهو ...وك�شف الم�ستور
 راسم عبيدات
في ظل التحوالت الحاصلة في بنية ودور ووظيفة النظام
الرسمي العربي ،والتي وصلت حد التطبيع مع «إسرائيل»
وإقامة عالقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية معها من قبل
جزء من أنظمة النظام الرسمي العربي ،وجدنا أن تلك العالقات
وتحديدا ً بعد ما يسمى بـ»ثورات» الربيع العربي والتوقيع
بصورة أولية على االتفاق ما بين إيران والمجموعة الدولية (5
 )1 +بشأن برنامجها النووي ،شهدت تطورا ً وانتقاال ً على نحو
أوسع وأشمل ما بين «إسرائيل» ومشيخات النفط العربي تجاه
التعاون والتنسيق األمني والعسكري ،تحت يافطة وذريعة
مواجهة الخطر والتمدد اإليراني في المنطقة ،وهذه المشيخات
النفطية سعت بالتعاون مع «إسرائيل» مستخدمة نفوذها المالي
واالقتصادي للضغط على اكثر من طرف أميركا وأوروبا الغربية
وحتى وصلت األمور إلى حد تقديم رشاوى لروسيا بمليارات
الدوالرات ومساعدات اقتصادية ضخمه من أجل عدم التصديق
على االتفاق اإليراني  -األميركي بشأن برنامجها النووي ،ولكن
كل ذلك لم يفلح في منع توقيع هذا االتفاق والمصادقة عليه.
واليوم نتنياهو أثناء زيارته لبريطانيا ،التي واجهته فيها
حملة شعبية كبيرة تطالب باعتقاله كمجرم حرب ،الرتكابه
الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني ،قال بأن ما يقال في
الغرف المغلقة من قبل العديد من الزعماء العرب ،ال يتطابق مع
ما يجري التصريح وإعالنه ،في ما يتعلق باالعتراف بـ»إسرائيل»
كدولة يهودية ،فهناك جزء مهم من الزعماء العرب مع االعتراف
بيهودية الدولة ،وحتما ً نتنياهو ال يذيع سرا ً في هذا الجانب،
فمن وقفوا إلى جانب «إسرائيل» في عدوانها على المقاومة
وحزب الله في تموز  ،2006وفي حروبها العدوانية على شعبنا
في قطاع غزة ،والتي وصلت إلى حد تامين الوقود لطائراتها
والمساهمة في دفع تكاليف تلك الحرب ،ليس بالمستبعد عليهم
تأييد ودعم يهودية الدولة ،فبعض األنظمة العربية ،والتي تعمل

كوالي�س
خفايا

كعراب وحامي لـ»إسرائيل» في المنطقة أخطر على القضية
ومصالح الشعب الفلسطيني من «إسرائيل» نفسها ،وما نشهده
من قيام البعض من قيادة مفاوضات بين «إسرائيل» وحماس
من أجل توقيع هدنة طويلة ،تفضي في النهاية إلى شرعنة
وتكريس االنقسام ،وتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني يندرج
في هذا السياق ،وأكثر من مسؤول «إسرائيلي» امتدح العالقة
مع مشيخات النفط العربية ،حتى أن يعالون ونتنياهو قاال في
أكثر من مقابلة ولقاء ،بأن من نتائج وفوائد الحرب العدوانية
«اإلسرائيلية» األخيرة على قطاع غزة ،إنها كشفت عن تشكل
حلف جديد وأصدقاء جدد مع ومن الزعماء العرب ،وبأنهم باتوا
على قناعة بأن عدوهم الرئيسي ،ليس «إسرائيل» بل إيران،
وقضية فلسطين لم تعد قضيتهم المركزية.
ال��ض��غ��وط األوروب���ي���ة ع��ل��ى نتنياهو م��ن أج���ل ال��ع��ودة
للمفاوضات مع الفلسطينيين يقابلها بالطلب منهم الضغط على
الفلسطينيين بضرورة االعتراف بيهودية الدولة ،بدال ً من سعي
أوروبا لمعاقبة إسرائيل» من خالل وضع عالمات خاصة على
منتوجات المستوطنات «اإلسرائيلية» ،ويرى بأن هذه الخطوة
«غير عادلة ،وتضر بعملية السالم» ،وأنها تعبير عن سياسة
معادية لـ»إسرائيل» ،وعن انتقائية بارزة ال ُتنفذ في األراضي
المتنازع عليها في العالم.
نتنياهو ما كان له أن يتبجح وأن يصل إلى مثل هذا الحد من
العنجهية واالستعالء ،لو أن الحالة الفلسطينية موحدة وغير
ضعيفة ومنقسمة على ذاتها ،ولو أن هناك موقفا ً عربيا ً جدياً،
موقف موحد بأن قضية فلسطين ،هي قضية العرب األولى ،وأنه
ال تطبيع وال عالقات مع «إسرائيل» وال تبادل سفراء ،قبل أن تعمل
«إسرائيل» على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ،وتنسحب من
األراضي الفلسطينية المحتلة ،وتوقف كل جرائمها وإجراءاتها
وممارساتها العنصرية بحق الفلسطينيين.
نتنياهو يستغل مثل هذه المواقف والحالة العربية المنهارة،
لكي يتهرب من دفع أية استحقاقات من أجل عملية السالم،
فهو يريد أن يعود للمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس

قانون المغدور رئيس وزراء االحتالل شامير ،عندما قال في
مؤتمر مدريد للسالم قبل توقيع اتفاقات أوسلو اإلنتقالية ،ما
المانع من مفاوضات الفلسطينيين والعرب عشرين سنة دون
اعطائهم أي شيء ،ونتنياهو وغيره من رؤوس��اء الحكومات
«اإلسرائيلية» المتعاقبة بمختلف تالوينهم الحزبية صاروا
على هذا النهج ،فنتنياهو يستغل هذه المفاوضات العبثية
التي مضى عليها حوالى عشرين سنة ،لكي يستمر في تنفيذ
مخططاته االستيطانية والتهويدية وتغيير الحقائق والوقائع
بالقوة ،ويستفيد من تلك المفاوضات كغطاء ووقت مستقطع
لتنفيذ ذلك ،وبما ال يترك للفلسطينيين أي أرض للتفاوض عليها
أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عليها ،شاملة كامل األراضي
المحتلة عام  1967وعاصمتها القدس.
كالم نتنياهو واضح ،هو يريد منا أن نعترف بالصهيونية
كحركة تحرر وطني وليس حركة عنصرية ،وأبعد من ذلك يريد
أن نتخلى عن أهلنا وشعبنا في الداخل الفلسطيني (أراضي
 ،)48وأن يجرى طردهم وترحيلهم في نكبة جديدة ،وليس هم
أصحاب حق وأرض ولدوا وتربوا فيها ،ويريد وهو األخطر أن
يسقط حق شعبنا في العودة إلى ارضهم التي طردوا وهجروا
قسرا ً منها من قبل عصابات دولة االحتالل.
نتنياهو وهو يكشف المستور يضعنا أمام الحقائق عارية،
ولربما هي معروفة لنا ولكن هناك البعض منا يكابر ،وهذا
يجعلنا كفلسطينيين ن��درك ب��أن بعض ال��ع��رب ،ليس فقط
تخلوا عنا بل وانتقلوا للعمل ضدنا وضد مصالحنا ومشروعنا
الوطني ،مستغلين حالة ضعفنا وانقسامنا من أجل أن يتدخلوا
في شؤوننا الداخلية لفرض رؤيتهم وأجنداتهم علينا ،ولذك
يجب علينا أن نغادر خانة تغليب المصالح الفئوية والخاصة
على مصالح شعبنا الوطنية العليا ،وأن نعمل على إنهاء
االنقسام كمدخل مهم الستعادة وحدتنا الوطنية ،وبما يمكننا
من المقاومة والصمود من أجل نيل حقوقنا في الحرية والعودة
واالستقالل.

Quds.45@gmail.com
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الروسية وبين قيام
الواليات المتحدة قبل
فترة وجيزة بسحب
صواريخ الباتريوت من
تركيا .أما عن معارضة
واشنطن لما تقوم به
موسكو فيضعها الخبير
في سياق إعالمي بحت
بهدف إرضاء الحلفاء،
ال سيما السعودية
وتركيا و«إسرائيل»...

�أوباما� :أزمة الالجئين تحتاج �إلى تعاون بين الواليات المتحدة واالتحاد الأوروبي

هنغاريا ت�شدد قوانينها والالجئون يتدفقون �إلى كرواتيا بد ًال من هنغاريا و�صربيا

اعتقلت السلطات الهنغارية خالل  24ساعة األخيرة
أكثر من  250الجئا ً دخلوا هنغاريا بطريقة غير شرعية،
وذل��ك بعد أن فرضت قوانين ج��دي��دة للحد م��ن تدفق
الالجئين إلى دول االتحاد األوروبي.
وقال مستشار رئيس الوزراء الهنغاري لشؤون األمن
إن بالده اعتقلت أكثر من  250الجئا ً غير شرعي خالل يوم
واحد جميعهم بالغون ،موضحا ً أن القضايا الجنائية ال
ترفع ضد األطفال.
وأضاف المستشار دييرد باكوندي في مؤتمر صحافي
أن السلطات اعتقلت أيضا ً في الساعات الماضية 13
مهرب بشر بينهم  12مواطنا ً هنغاريا ً وصربي واحد ،نقلوا
بوسائل نقلهم  91مهاجرا ً غير شرعي تم اعتقالهم.
يذكر أن القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان
الهنغاري في وقت سابق من الشهر الحالي دخلت حيز
التنفيذ منتصف ليلة الثالثاء ،وتنص على إشراك الجيش
في عملية حراسة الحدود ،والمالحقة القانونية لمن يعبر
الحدود بشكل غير قانوني باإلضافة إلى تسريع إجراءات
النظر في طلبات الحصول على اللجوء وتشديد العقوبة
على منظمي عمليات تهريب البشر.
في غضون ذلك ،تجمع نحو  3000مهاجر على الجانب
الصربي الحدودي مع هنغاريا مغلقين الطريق السريعة
الرابطة بين البلدين معطلين بذلك نقطة عبور «هوغوس
(صربيا) – روسك (هنغاريا)».
وكانت السلطات الهنغارية استأنفت عمل نقطة العبور
«هوغوس – روسك» لمدة ساعتين عبر خاللها السكان
المحليون ليتم غلقه مرة أخرى في ما بعد.
وقالت مصادر إن  72الجئا ً فقط من أصل  3000وافقوا
على تقديم طلبات لجوء سيتم استقبالهم في مخيم
الالجئين الهنغاري حتى يتم النظر في طلباتهم.
وقالت مصادر إعالمية إن الوضع الراهن عند نقطة
العبور يحتدم ،فالالجئون ما زالوا مستمرين في التوافد
إلى هذه النقطة المغلقة ،فيما يردد المتجمهرون منهم
«ألمانيا ...ألمانيا» وهم يهزون السياج الحدودي.
على صعيد متصل أف��ادت قناة « »M1الهنغارية أن
بعض الالجئين غيروا وجهتهم نحو كرواتيا من خالل
صربيا بدل هنغاريا التي شددت قوانين مراقبة حدودها.
وقالت القناة إن ما يقارب عشر حافالت تتجه إلى مدينة

شيد (مدينة صربية حدودية مع كرواتيا) ،مشيرة إلى
أن سائقيها تلقوا أوامر (من السلطات) بعدم التوقف في
الطريق ،معلقة على ذلك أنها ال تعلم كيف ستكون ردة فعل
السلطات الكرواتية على ذلك.
وكانت الشرطة الهنغارية أعلنت أن أكثر من  200ألف
مهاجر غير شرعي دخلوا البالد منذ بداية العام الحالي
غالبيتهم عبروا الحدود الصربية الهنغارية .وأف��ادت
الشرطة أن غالبية هؤالء المهاجرين أكملوا طريقهم نحو
دول أوروبا الغربية.
ومنذ بداية عام  2015قدم نحو  500ألف مهاجر إلى
أراضي االتحاد األوربي ،وتزداد أعدادهم باآلالف كل يوم،
حيث أكدت المفوضية األوروبية أن أزمة الهجرة الحالية
هي األكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخ��رى ،قال الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
إن أزمة الالجئين تفاقمت وتحتاج إلى تعاون أكثر من
جانب البلدان األوروب��ي��ة وال��والي��ات المتحدة من أجل

التصدي لها .وأدلى أوباما بتصريحاته خالل اجتماع مع
الملك اإلسباني فيليب السادس ،قائالً إن إسبانيا بذلت
جهدا ً كبيرا ً في الماضي في التعامل مع المهاجرين من
شمال أفريقيا ،مشيرا ً إلى أن األمر تفاقم على مدى األشهر
الماضية ،وأكد ضرورة تعاون من كل البلدان األوروبية
والواليات المتحدة والمجتمع الدولي للتصدي ومعالجة
هذه المسألة.
وأش��ار الرئيس األميركي إل��ى أن ال��والي��ات المتحدة
ستأخذ على عاتقها نصيبا ً من الالجئين السوريين في
إط��ار الجهود اإلنسانية الشاملة ،علما ً بأن أوباما أمر
األسبوع الماضي باستقبال  10آالف الجئ على األراضي
األميركية.
وفي السياق ،أعلنت رئاسة االتحاد األوروب��ي التي
تتوالها لوكسمبورغ أن وزراء داخلية االتحاد سيلتقون
الثالثاء  22أيلول في بروكسيل في إطار اجتماع طارئ
لبحث أزمة الالجئين.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن في بيان:
«إن رئاسة لوكسمبورغ تتمنى خالل االجتماع اعتماد
قرار حول آلية موقتة تقضي بتوزيع  120ألف شخص
يحتاجون للحماية الدولية» ،علما ً بأن ال��دول األعضاء
الـ 28لم تتمكن في ختام اجتماع طارئ االثنين الماضي
في بروكسيل من الوصول إلى اتفاق باإلجماع.
وخ�لاف��ا ً لما ص��در عن وزي��ر خارجية صربيا ،قالت
سيمونيتا سوماروغا رئيسة سويسرا إن بالدها مستعدة
لقبول حصة من الالجئين بناء على األسس التي اقترحها
رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر شريطة أن
يقبل االتحاد األوروبي الخطة.
وقالت سوماروغا في مؤتمر صحافي خالل زيارة إلى
سلوفينيا أنه ال يمكن أن يعمل في مثل هذه األوضاع التي
ال يمكن التنبؤ بها إال نظام لتقاسم الالجئين ،مضيفة أنه
على جميع الدول التمسك بالتزامات «دبلن» ،علما ً بأن
نظام دبلن يحدد قواعد قبول طالبي اللجوء.
ومن جهة أخرى أيد رئيس سلوفينيا ب��وروت باهور
لنظام الحصص مبينا ً أن أزمة الالجئين قد تمثل تحديا ً
لالتحاد األوروب��ي أكبر من األزمة المالية العالمية التي
بدأت عام  ،2008مشيرا ً إلى أن الدول األعضاء بحاجة إلى
سياسة مشتركة إزاء هذه األزمة.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدم الحسم بين
ال��دول األعضاء في االتحاد األوروب��ي ألزمة الالجئين قد
يؤدي إلى غرق المزيد منهم في مياه البحر المتوسط،
داعية إلى التوصل الى اتفاق وتقاسم المسؤولية بينهم.
وصرح كبير المتحدثين باسم المنظمة ليونارد دويل
أنه يخشى من أن عدم الحسم في أوروبا سيؤدي لمزيد
من الوفيات في بحر إيجه ،منددا ً بالقرارات التي اتخذتها
حكومات أوروبية عدة بفرضها قيودا ً على الحدود.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين ميليسا فلمينغ إن عددا ً قياسيا ً بلغ 20
ألف الجئ دخلوا النمسا االثنين  14أيلول انضم إليهم
صباح الثالثاء  1520آخرون.
ووص���ل م��ئ��ات اآلالف إل��ى ح���دود االت��ح��اد األوروب���ي
الجنوبية والشرقية في طريقهم إلى الدول األكثر ثراء في
الشمال والغرب في أكبر موجة هجرة إلى غرب أوروبا منذ
الحرب العالمية الثانية.

باترو�شيف :وا�شنطن ت�سعى �إلى تفكيك �أوكرانيا مواجهات بين الأمن التركي وعنا�صر
«الكرد�ستاني» جنوب �شرقي البالد
ب�إثارة الفتنة بين �شعوبها
اعتبر نيقوالي باتروشيف أمين
عام مجلس األمن الروسي أن الهدف
الحقيقي لسياسة واش��ن��ط��ن في
أوكرانيا يكمن في إث��ارة الفتنة بين
شعوبها ،وهو أمر ي��ؤدي إلى تفكك
الدولة إلى أجزاء عدة.
وت����اب����ع ف����ي ت���ص���ري���ح���ات أن
الجانب األميركي في إطار مساعيه
لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف ،يعمل على
تأجيج النزعات القومية وتحريض
األوكرانيين ضد المجموعات اإلثنية
األخرى ،ومنها الروس والرومانيون
والهنغاريون والبولنديون.
وق��ال« :تملك ال��والي��ات المتحدة
خبرة كبيرة في ما يخص تدمير دول
م��وح��دة ،وهناك مثال جلي للعين
في قلب أوروب��ا نفسها ،إذ تم تفكيك
دول��ة يوغوسالفيا القوية متعددة
القوميات إلى دول صغيرة عدة غير
ق��ادرة على ممارسة نهج سياسي
خارجي مستقل ...أما اليوم فتحاول
واشنطن القيام بخطوات مماثلة في
شمال أفريقيا وفي الشرق األوسط».
واعتبر باتروشيف أن الواليات
المتحدة غير معنية بنجاحات كييف
العسكرية أو بالتنمية االقتصادية
في أوكرانيا ،ولذلك نصح المسؤول
ال��روس��ي السياسيين األوكرانيين
ب��ع��دم ال��ت��ع��وي��ل ع��ل��ى م��س��اع��دات
عسكرية من واشنطن ،وأضاف« :إن
الحرب التي أطلقتها واشنطن تتيح
لها التأثير بقوة ف��ي سياسة دول
االتحاد األوروبي».
وذكر المسؤول الروسي أن أوكرانيا
ل��م تعد دول��ة مستقلة ،ب��ل تخضع
عمليا ً إلدارة خ��ارج��ي��ة مصدرها
الواليات المتحدة ،وأض��اف« :تؤكد
كل زيارة جديدة تقوم بها فيكتوريا

ن��والن��د (مساعدة وزي��ر الخارجية
األميركي) إل��ى كييف ،أن أوكرانيا
ليست دولة مستقلة بل تخضع إلدارة
واشنطن .ومن الواضح أن زياراتها ال
ترتبط بتقديم نصائح واستشارات
حول مسائل األمن اإلقليمي ،كما تقول
الدعاية الغربية ،بل بتقديم تعليمات
مباشرة لقيادة البالد».
وأض���اف ب��ات��روش��ي��ف« :أم���ا أية
ت��ع��دي�لات ف��ي م��ؤس��س��ات السلطة
بأوكرانيا ،فتجري فقط بعد تنسيقها
مع البيت األبيض .وم��ن ش��أن عدم
الخضوع ألوام��ر واشنطن أن يؤدي
إل��ى تغيير الرئيس والحكومة في
أوكرانيا ،لكي يحل محلهم أشخاص
يلتزون بتعليمات ساسة واشنطن
باهتمام ف��ائ��ق» ،م��ؤك��دا ً أن تطبيق
اتفاقات مينسك السلمية الخاصة
بأوكرانيا ره��ن بموقف واشنطن،
وليس بالقيادة األوكرانية الحالية.
جاء ذلك في وقت أكدت أوكرانيا
نيتها تجديد طلبها للحصول على
أسلحة دفاعية فتاكة من حلفائها

الغربيين في حال فشل اتفاق مينسك
للسالم من أجل استعادة السيطرة
على حدودها الشرقية.
ونقل عن القائم بأعمال مندوب
أوكرانيا لدى حلف شمال األطلسي
ي��ه��ور ب��وج��وك ،ق��ول��ه إن ستجدد
طلبها للحصول على أسلحة من
حلفائها الغربيين إذا فشل اتفاق
مينسك ،داعيا ً لتقديم المساعدة من
أجل استعادة السيطرة على حدود
أوكرانيا الشرقية مع روسيا.
وأضاف بوجوك إنه إذا تم سحب
األسلحة الثقيلة م��ن ح��دود ب�لاده
الشرقية بموجب ات��ف��اق مينسك
فال ب��أس« ،لكن إذا تصاعد الوضع
فسوف نطرح مجددا ً قضية األسلحة
الدفاعية المتطورة م��ع شركائنا
الغربيين».
وكانت روسيا قد حذرت من تقديم
أسلحة فتاكة للجيش األوكراني ،كما
ح��ذرت من أن ه��ذا التحرك سيمثل
تصعيدا ً خطيرا ً في الصراع ويشكل
خطرا ً على أمنها.

قالت مصادر أمنية تركية أمس إن
مسلحي حزب العمال الكردستاني
ق��ت��ل��وا ث�لاث��ة م��ن ال��ش��رط��ة الليلة
الماضية بتفجير عربتهم المدرعة
على طريق سريع في جنوب شرقي
تركيا.
وأصيب شرطي آخر إصابة بالغة
في هجوم وقع في منطقة نصيبين
في إقليم ماردين حيث جرى تفجير
عبوة ناسفة زرعت على الطريق عن
بعد .وأقامت الشرطة نقاط تفتيش
في المنطقة بحثا ً عن المهاجمين.
ونقلت «رويترز» عن مصادرها أن
قوات األمن التركية قتلت تسعة من
مسلحي حزب العمال الكردستاني في

اشتباكات بمناطق أخرى في المنطقة
ذات الغالبية الكردية والتي تتعرض
ألعمال عنف يومية منذ انهيار وقف
إطالق النار في تموز الماضي ،وهو ما
دمر عملية سالم بدأت في .2012
وفي إقليم سيرت قالت المصادر إن
طائرات هليكوبتر هجومية انطلقت
من قاعدة عسكرية وشنت هجمات
على المسلحين في منطقة إروه بينما
قامت مروحيات بإنزال قوات خاصة
على التالل المحيطة .وقتل ستة من
مقاتلي حزب العمال الكردستاني في
االشتباكات.
وفي مناطق أخرى باإلقليم قالت
ال��م��ص��ادر إن ث�لاث��ة مقاتلين الق��وا

حتفهم وه��م يحاولون التسلل إلى
قاعدة في منطقة بيرفاري ما تسبب
في اشتباك مع جنود هناك.
وكانت المواجهات بين الجيش
التركي وحزب العمال الكردستاني
استؤنفت ف��ي نهاية ت��م��وز ،منهية
بذلك م��ف��اوض��ات بدأتها الحكومة
التركية في  2012مع المتمردين
األك��راد إلنهاء نزاع أودى بحياة 40
ألف شخص منذ .1984
وأف���ادت حصيلة نشرتها وكالة
«أناضول» الحكومية التركية لألنباء
بأن  118شرطيا ً وجنديا ً قتلوا بينما
تم القضاء على « 1192إرهابياً» منذ
شهرين.

