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«الق�سام» تزف القادة �أبو �شمالة والعطار وبرهوم �شهداء
شيعت حركة المقاومة اإلسالمية حماس
أمس ثالثة من قادة جناحها العسكري كتائب
عز الدين القسام البارزين الذين استشهدوا
بعد قصف طيران العدو اليهودي فجر أمس
منزال ً في منطقة تل السلطان في مدينة رفح في
جنوب قطاع غزة المحاصر ،في وقت واصلت
قوات العدو قصفها المركز على المدنيين في
القطاع موقعة عددا ً من الشهداء والجرحى.
و شيّع آالالف من الفلسطينيين القادة الثالثة
محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم،
في وقت فشل العدو في اغتيال القائد العام
للكتائب محمد الضيف ،ويأتي ذلك أيضا ً غداة
نشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليهودية
قائمة بأسماء عدد من الشخصيات القيادية
في قطاع غزة موضوعة على قائمة االغتياالت،
ومن بين هؤالء نائب رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس إسماعيل هنية.
من ناحية أخ��رى ،ق��ال القيادي في حركة
ح��م��اس س��ام��ي أب��و زه���ري إن اغ��ت��ي��ال ق��ادة
«القسام» في رفح هو جريمة «إسرائيلية» لن
تضعف المقاومة ،مؤكدا ً أن «إسرائيل» ستدفع
الثمن.
في هذا الوقت واصل العدو «االسرائيلي»
عدوانه اإلرهابي على غزة ،إذ أسفر القصف
المدفعي والغارات الجوية على مناطق متفرقة
م��ن القطاع ع��ن استشهاد تسعة وعشرين
شخصا ً على األقل.
و قد استهدفت هجمات جيش العدو مناطق
خ��ان يونس ومنطقة النصر ومقبرة الشيخ
رض��وان وتل السلطان وبيت الهيا وحي أبو
الحصين شرق رفح .وباستمرار العدوان على
غزة ارتفع عدد إجمالي الشهداء إلى 2570
على األق��ل ،أم��ا إجمالي ع��دد الجرحى فبلغ
.10600
وف��ي المقابل ،واص��ل��ت فصائل المقاومة

آثار العدوان على غزة أ مس

القادة الشهداء الثالث
الفلسطينية رده��ا على ال��ع��دوان اإلره��اب��ي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وق��ص��ف��ت م��واق��ع االح��ت�لال
والمستوطنات بعشرات الصواريخ والقذائف
المختلفة وذلك منذ خرق قوات االحتالل اتفاق
التهدئة.
وتوزعت صواريخ المقاومة على خريطة
جديدة لألهداف ،إضافة إلى األهداف السابقة
فتساقطت الصواريخ على اشكول وكيسوفيم
وكفار ميمون وبئر يعقوب وبئر السبع ومطار

بن غوريون .حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية
أكثر من مئتي صاروخ بحسب اعتراف وسائل
إعالم االحتالل .وعلى خلفية تدهور الوضع في
فلسطين المحتلة أوقفت مصر للطيران رحالتها
بين مطاري القاهرة وتل أبيب.
فيما حذرت كتائب القسام في بيان شركات
الطيران العالمية من التوجه إل��ى مطار بن
غوريون وحذرت من تجمع أي حشود كبيرة
لجمهور المستوطنين.

من ناحية أخرى ،أعلنت كتائب الشهيد جهاد
جبريل الجناح العسكري للجبهة الشعبية
القيادة العامة ،عن قصفها موقع أبو مطيبق
العسكري «اإلسرائيلي» بثالث قذائف هاون
وموقع نيريم العسكري «اإلسرائيلي» بثالثة
صواريخ ردا ً على الخرق الصهيوني للتهدئة
باستهدافه المواطنين العزل.
ك��ذل��ك أع��ل��ن��ت «س���راي���ا ال���ق���دس» ال���ذراع
العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي مواصلتها

قوات �أميركية خا�صة تف�شل
في �إنقاذ ال�صحافي فولي قبل �إعدامه

ال�صليب الأحمر ي�أمل بدخول قافلة الم�ساعدات الرو�سية �إلى �أوكرانيا اليوم

فاليري �آمو�س تزور �شرق �أوكرانيا
دعا مدير عمليات الصليب األحمر
ال��دول��ي في أوروب���ا وآسيا الوسطى
لوران كوربا جميع األطراف المعنية
إلى اإلس��راع في إيصال المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة إل���ى س��ك��ان ال��م��ن��اط��ق
المتضررة شرق أوكرانيا.
وق��ال ك��ورب��ا ف��ي مؤتمر صحافي
أم���س« :إن الصليب األح��م��ر يأمل
ف��ي أن ت��دخ��ل ق��اف��ل��ة ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية ال��روس��ي��ة إل��ى أوك��ران��ي��ا
الجمعة (اليوم)» ،مشيرا ً إلى أن هذه
المنظمة قد اتخذت اإلجراءات اإلدارية
والتحضيرية المطلوبة كافة من أجل
تأمين عبور القافلة الروسية الحدود
مع أوكرانيا.
وأع����رب ال��م��س��ؤول ف��ي الصليب
األحمر الدولي عن أسفه لقيام الجانب
األوك��ران��ي بعرقلة إتمام اإلج���راءات
الجمركية ال�لازم��ة لعبور القافلة
اإلنسانية ،مؤكدا ً أن الوضع اإلنساني
في مدينة لوغانسك التي تتوجه إليها
قافلة المساعدات الروسية صعب
للغاية ،م��ش��ي��را ً إل��ى ان��ق��ط��اع الماء
والكهرباء واألغذية في هذه المدينة
شرق أوكرانيا.
و ت��أت��ي ت��ص��ري��ح��ات ك��ورب��ا بعد
ساعات على بيان وزارة الخارجية
األوكرانية الذي وعدت فيه بالسماح
ب���م���رور ال��ش��اح��ن��ات ال��ت��ي تحمل
المساعدات اإلنسانية الروسية ،بعد
الحصول على تأكيد الصليب األحمر
حول استعداده لنقلها إلى هدفها.
وج��اء في البيان ال��ذي نشر على
موقع الوزارة اإللكتروني إن «الجانب
األوك��ران��ي سيبدأ العمل المناسب
بأسرع ما يمكن بعد أن يحصل على
التأكيد النهائي من الصليب األحمر
حول استعداده إليصال الشحنات إلى
هدفها .ويدور الحديث عن أن الصليب
األح��م��ر ال���ذي يتحمل المسؤولية
الكاملة عن جميع نواحي نقل وتوزيع
المساعدات في األراض��ي األوكرانية،
يجب أن يحصل على جميع الضمانات
األمنية لموظفيه والشحنات».
وأض��اف البيان أن كييف تنطلق
من ضرورة تزامن نقل كل المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة للمدنيين ف��ي مقاطعة
لوغانسك م��ن قبل الصليب األحمر
بما في ذلك المساعدات التي يقدمها
الجانب األوكراني بالتعاون مع الدول
األخرى والمنظمات الدولية».
من جهة أخ��رى ،قال ممثل مجلس

األمن والدفاع القومي األوكراني أندري
ليسينكو ف��ي حديثه لقناة «»112
األوكرانية« :إن مرور الشاحنات عبر
الحدود األوكرانية سيبدأ على األرجح
صباح الخميس (أمس) ،إذ أن موظفي
ال��ج��م��ارك األوك��ران��ي��ة ل��م يحصلوا
حتى اآلن على وثائق حول محتوى
الشحنات اإلنسانية».
فيما أعلنت الواليات المتحدة أنه
جرى تحقيق تقدم في حل المسائل
الخاصة بفحص القافلة اإلنسانية
الروسية وك��ذل��ك نقلها إل��ى اللجنة
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر .وق��ال��ت
المتحدثة باسم الخارجية األميركية
ماري هارف إن المعلومات المتوافرة
ل��دى ال��والي��ات المتحدة تشير إلى
تحقيق «اتفاق حول المسائل المعينة
الخاصة بفحص شاحنات القافلة
اإلنسانية الروسية وشحناتها من
قبل السلطات األوكرانية ،وكذلك نقل
هذه المساعدات اإلنسانية إلى اللجنة
الدولية للصليب األحمر» .وأضافت:
«إذا لم يكن هناك شيء لإلخفاء ،فال
أع��رف لماذا قد يصبح ذل��ك مشكلة.
لنرى كيف سيجري».
وت��اب��ع��ت ه���ارف أن ب�لاده��ا ترى
أنه من الضروري إج��راء فحص هذه
الشاحنات ،مشيرة إلى أن الصليب
األحمر ال ي��زال يعمل للحصول على
ضمانات أمنية ض��روري��ة لمرافقة

هذه الشاحنات ،مشيرة إلى أن جميع
األطراف المعنية ال تزال تبحث الجدول
الزمني إليصال هذه المساعدات.
وفي السياق ،أفادت الدائرة األممية
للمسائل اإلنسانية أن فاليري آموس
نائب األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة
ل��ل��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة ت��ن��وي زي���ارة
شرق أوكرانيا لالطالع على الوضع
في المناطق المتضررة في األعمال
الحربية.
وكانت وكالة «إيتار ت��اس» نقلت
سابقا ً عن أماندا بت الناطقة باسم
ال��دائ��رة أن فاليري آم���وس ستصل
إل���ى كييف ي���وم ال��خ��م��ي��س  21آب
وس��ت��غ��ادر ال���ب�ل�اد األح����د  24آب.
ويضم برنامج زيارتها إلى أوكرانيا
لقاءات مع المسؤولين األوكرانيين
والدبلوماسيين وممثلي المجتمع
المدني وموظفي األمم المتحدة.
وف��ي السياق ،أعلنت المفوضية
العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
أن أكثر من  400ألف شخص غادروا
ب��ي��وت��ه��م ب��س��ب��ب ال��ق��ت��ال ف��ي ش��رق
أوكرانيا.
وأش���ارت المفوضية إل��ى أن نحو
 197أل��ف �ا ً و 400شخص غ���ادروا
مناطق المعارك ولجأوا إلى روسيا،
بينما ن��زح  190أل��ف شخص على
األقل إلى مقاطعات أخرى في أوكرانيا.
إضافة إلى ذلك توجه بعض سكان

بدء المحادثات ب�ش�أن االحتجاجات
في باك�ستان
ب��دأت أمس محادثات أولية بين الحكومة
الباكستانية واثنين من مجموعات المعارضة،
بعد احتالل المتظاهرين لمنطقة أمنية أمام
مبنى البرلمان في إسالم آباد.
وطالب مسؤوال المعارضة عمران خان رئيس
ح��زب حركة اإلنصاف الباكستانية ،وطاهر
القادري رئيس حزب تحريك عوامي ،باستقالة
رئيس الوزراء نواز شريف.
وق��ال ح��زب حركة اإلنصاف ال��ذي يترأسه
خان إنه قدم ستة مطالب للحكومة كشروط
الستكمال ال��م��ف��اوض��ات ،م��ن بينها استقالة
شريف .لكن الحكومة قالت إن هذه المطالب
ليس لها سند قانوني.
و يتهم المحتجون نواز شريف بالفساد ،وإنه
وصل إلى السلطة عن طريق تزوير االنتخابات
التي أجريت العام الماضي .في ما ينفي شريف
باستمرار مثل هذه االتهامات.

وك��ان الحزب ال��ذي يترأسه شريف قد فاز
بغالبية ساحقة في أول انتقال سلمي للسلطة
بين حكومتين مدنيتين في تاريخ باكستان.
وفي السياق ،قال خان إنه لن يتفاوض مع
الحكومة إال بعد تقديم شريف استقالته ،مشيرا ً
خ�لال كلمته أم��ام أن��ص��اره المعتصمين أمام
البرلمان أنه «ال فائدة من التفاوض ما لم يتنحى
نواز» .من ناحية أخرى ،أوفد القادري ممثلين
عنه للتفاوض مع مسؤولي الحكومة ،ولكن
المفاوضات لم تفض إلى أي نتيجة.
وك���ان ع��م��ران خ��ان ق��د ق��اد حملة انطلقت
األسبوع الماضي بهدف اإلطاحة بالحكومة
تكللت باقتحام اآلالف من اتباعه «المنطقة
الحمراء» في العاصمة الثالثاء الماضي.
وتتضمن هذه المنطقة مرافق حكومية مهمة
بما فيها البرلمان وسفارات ال��دول األجنبية،
وهي محاطة بإجراءات أمنية مشددة.

شرق أوكرانيا إلى بولندا ( 14,6ألف)
وبيالروس (نحو  14ألفاً).
وقالت المتحدثة باسم المفوضية
أري��ان راميري إن ع��دد النازحين قد
يكون أعلى ألنه ال توجد آلية مركزية
لتسجيل النازحين ،مشيرة إل��ى أن
بعض النازحين ال يسجلون أسماءهم
على اإلطالق.
جاء ذلك في وقت أفادت بلدية مدينة
دونيتسك شرق أوكرانيا أن  7مدنيين
قتلوا جراء قصف الجيش االوكراني
المستمر للمدينة ،فيما أف��ادت وكالة
«نوفوستي» الروسية أن دونيتسك
تعرضت للقصف مجددا ً أمس ،مضيفة
أن الصواريخ سقطت في منطقة محطة
سكك الحديد واألحياء السكنية.
وم��ن جهتها ق��ال��ت بلدية مدينة
لوغانسك إن الوضع في المدينة ال
يزال صعبا ً للغاية ،مضيفة أن سكان
لوغانسك يعيشون من دون الكهرباء
وال��م��ي��اه واالت��ص��االت منذ أك��ث��ر من
أسبوعين .وأشارت إلى أن استئناف
توفير الكهرباء أمر مستحيل حاليا ً
بسبب األعمال العسكرية المستمرة
في أراضي المدينة.
من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم
مجلس األمن والدفاع القومي األوكراني
أندري ليسينكو إن  5جنود أوكرانيين
قتلوا وأصيب  21آخرون في المعارك
المستمرة ف��ي ش���رق أوك��ران��ي��ا في

انتخاب رئي�س للوزراء
في تايالند
انتخب ال��ب��رل��م��ان ال��ت��اي�لان��دي أم��س رئيس
المجلس العسكري الحاكم الجنرال برايوت تشان
أوتشا رئيسا ً للوزراء.
وأظهر بث تلفزيوني مباشر لجلسة البرلمان أن
برايوت فاز بنصف األصوات على األقل وهو العدد
المطلوب لتأكيد ترشيحه .وكان الجنرال البالغ من
العمر  60سنة المرشح الوحيد.
وسيتنحى برايوت من منصبه السابق كقائد
للجيش في شهر أيلول المقبل ،لكنه سيحتفظ
بمنصبه كرئيس للمجلس العسكري المعروف
رسميا ً باسم المجلس الوطني للسالم والنظام.
وك��ان الجيش التايالندي تولى السلطة في
البالد في  22أيار الماضي في انقالب عقب  6أشهر
من احتجاجات الشوارع التي ساهمت في اإلطاحة
برئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا التي
تعارض المؤسسة الملكية في بانكوك سياساتها
الشعبوية.

المعركة مع العدو «االسرائيلي» ،وقصفها
ن��ي��راس��ح��اق وص��وف��ا ب��ـ  3ص��واري��خ 107
وع��س��ق�لان ب��ص��اروخ��ي غ����راد ،و مغتصبة
مفتاحيم بـ  3صواريخ  ،c8kومفتاحيم بـ 4
صواريخ  ،107وموقع كيسوفيم العسكري
ب��ـ  4ص��واري��خ  ،107وك��رم��ي��ه وكيسوفيم
واشكول بـ  10صواريخ  ،107وبئر السبع
بصاروخ غراد ،وأس��دود بـ  5صواريخ غراد،
وموقع الكاميرا بـ  3قذائف هاون ،وعسقالن

ومفتاحيم بـ  6صواريخ غراد ،وموقع صوفا بـ
 5قذائف هاون ،موقع نبهان بـ  4قذائف هاون،
وكيبوتس علوميم بـ  5صواريخ .107
وق��د أك��دت السرايا في بيان لها أم��س أن
نتنياهو سيغرق في وحل غزة ،وأن المقاومة
الباسلة كفيلة بإنهاء حياته السياسية ،مشيرة
إلى أن مجاهديها يواصلون المعركة بصالبة
ومستعدون للتعامل مع كل السيناريوهات في
الميدان.

الساعات الـ 24األخيرة.
وأك���د ف��ي مؤتمر صحافي جديد
عقده أمس األنباء حول إسقاط طائرة
مقاتلة من ط��راز «سوخوي -24أم»
تابعة للقوات الجوية األوك��ران��ي��ة.
وق��ال« :ج��رى أمس إسقاط الطائرة.
والطياران قفزا ً بالمظالت منها».
وأفاد أنطون فيراشينكو مستشار
وزير الداخلية األوكراني أن  16جنديا ً
أوكرانيا ً قتلوا في المعارك بضواحي
مدينة إيلوفايسك ش��رق أوكرانيا.
وك���ت���ب ف���ي ص��ف��ح��ت��ه ع��ل��ى م��وق��ع
التواصل االجتماعي «فايسبوك»:
«قتل  16من أص��ل  64عسكريا ً من
ال��وح��دات الخاصة التابعة ل��وزارة
الداخلية والجيش األوكراني خالل كل
فترة العملية العسكرية في ضواحي
إيلوفايسك».
وأض��اف فيراشينكو أن نحو 50
فردا ً من مختلف الوحدات األوكرانية
أصيبوا بجروح أثناء المعارك في
هذه المنطقة ،مضيفا ً أن وزير الداخلية
األوك��ران��ي أرسين أفاكوف ق��ال« :إن
المهمة ذات األولوية هي الحفاظ على
حياة وصحة الجنود ،وليس السيطرة
على إيلوفايسك بأي ثمن كان قبل يوم
االستقالل».
وقالت ق��وات الدفاع الشعبي في
ش��رق أوكرانيا أنها نجحت في صد
هجوم القوات األوكرانية على مدينة
إيلوفايسك و تطويق وح���دات عدة
للجيش األوكراني ،حيث نقلت وكالة
«إنترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع
في «جمهورية دونيتسك الشعبية» أنه
«تم صد جميع الهجمات على المدينة.
وف��ي ض��واح��ي إيلوفايسك نجحت
قوات الدفاع الشعبي في تطويق عدد
من وحدات العدو .وجرى طرد القوات
األوكرانية من المدينة .وتدور المعارك
اآلن في ضواحي إيلوفايسك».
وكان وزير الدفاع األميركي تشاك
هاغل قد بحث مع نظيره األوكراني
فاليري غيليتي هاتفيا ً التطورات
األخيرة في شرق أوكرانيا ،بحسب ما
جاء في بيان صحافي صدر عن وزارة
الدفاع األميركية «البنتاغون».
وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى أن الطرفين
ناقشا تصدير المساعدات العسكرية
األم��ي��رك��ي��ة إل����ى أوك���ران���ي���ا ،وأن
«ال��م��ن��اق��ش��ات ك��اف��ة ح���ول االت��ف��اق
المحتمل حول وقف إطالق النار يجب
أن تتم بمشاركة الجانب األوكراني».

الطاقة الذرية:
�إیران تلتزم ببنود
االتفاق النووي
أظهر تقرير للوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة أن إي���ران ب��دأت
باتخاذ إج���راءات لاللتزام بنود
االتفاق النووي مع الدول الست
ال��ذي ُم���دّد أخ��ي��راً .ووردت هذه
النتائج في تقرير شهري أعدته
الوكالة الدولية قبل استئناف
المفاوضات النووية بين إيران
ومجموعة ( )1+5المتوقع الشهر
المقبل.
وأوض���ح تقرير ال��وك��ال��ة ،أن
طهران تواصل الوفاء بالتزاماتها
بموجب ات��ف��اق موقت توصلت
إلیه مع الوالیات المتحدة وفرنسا
وأل��م��ان��ی��ا وبریطانیا والصین
وروسیا في أواخر العام الماضي،
وبدأ سریانه في كانون الثاني.

أعلنت واشنطن نيتها تنظيم قمة في إطار الدورة الـ69
للجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر إجراؤها خالل شهر
أيلول المقبل في نيويورك لمناقشة مشاركة المقاتلين
األجانب في النزاعات اإلقليمية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية ماري
هارف إن «الرئيس أوباما سيستضيف قمة مجلس األمن
من أجل التركيز على الخطر الجدي الذي يمثله المقاتلون
األجانب» .وأضافت أن هذه القمة من المخطط إجراؤها
بعد  22أيلول.
وأش���ارت ه��ارف أن الجانب األميركي يعمل حاليا ً
بالتعاون مع الشركاء في األمم المتحدة على مشروع «قرار
يهدف إلى الرد على هذه الظاهرة واإلش��ارة إلى ضرورة
وضع آليات من قبل الدول» لمواجهة مشاركة المقاتلين
م��ن ال���دول األخ���رى إل��ى ال��ن��زاع��ات اإلقليمية و»تجنيد
الموارد» في هذا االتجاه .وأضافت أن األوضاع الحالية
في سورية والعراق أظهرت الخطر الملحوظ بشكل واضح
من وجهة النظر األميركية ،مضيفة أن نحو  12ألف من
المقاتلين األجانب وصلوا إلى هاتين الدولتين بحسب
تقييم االستخبارات األميركية.
و تأتي تصريحات هارف في وقت كشف فيه مسؤولون
أميركيون النقاب عن فشل محاولة قوة أميركية إنقاذ
الصحافي جيمس فولي وغيره من الرهائن األميركيين
أثناء مهمة سرية في سورية .وتبادلت القوة األميركية
خ�لال العملية إط�لاق النار مع عناصر تنظيم الدولة
اإلسالمية اإلرهابي ،لكنها اكتشفت في النهاية أن الرهائن
لم يكونوا موجودين في الموقع الذي استهدفته.

ونفذت المهمة ،التي أجازها الرئيس باراك أوباما بناء
على معلومات لالستخبارات األميركية ،في وقت سابق
من صيف هذا العام .وكشف المسؤولون النقاب عنها بعد
يوم من بث تسجيل مصور يظهر فيه أحد عناصر التنظيم
اإلرهابي وهو يذبح الصحافي فولي.
وقد جرى خاللها عملية إن��زال جوي لقوات أميركية
خاصة وعسكريين آخرين من طائرات في منطقة الهدف
في سورية.
ويعتبر هذا الحادث ،الذي قتل فيه عدد من المتشددين،
أول اشتباك بري مباشر بين الواليات المتحدة و تنظيم
الدولة اإلسالمية اإلرهابي.
وقالت ليزا موناكو كبيرة معاوني أوب��ام��ا لشؤون
مكافحة اإلرهاب في بيان« :الحكومة األميركية كان لديها
ما اعتقدنا أن��ه معلومات استخبارات كافية ،وعندما
سنحت الفرصة أذن الرئيس لوزارة الدفاع بالتحرك بقوة
الستعادة مواطنينا .لألسف فإن المهمة لم تتكلل بالنجاح
ألن الرهائن لم يكونوا موجودين».
من ناحية أخ��رى ،قال جون كيربي المتحدث باسم
وزارة الدفاع األميركية إن المهمة ركزت «بشكل خاص
على شبكة الخاطفين» داخل تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وأض��اف« :كما قلنا م��رارا ً فإن حكومة الواليات المتحدة
ملتزمة سالمة مواطنيها خصوصا ً أولئك الذين يعانون
في األس��ر .في هذه الحالة وضعنا أفضل ما لدى جيش
ال��والي��ات المتحدة لمحاولة إع��ادة مواطنينا للوطن».
مشيرا ً أن بالده لن تتسامح مع خطف مواطنيها وستعمل
بال كلل لتأمين سالمتهم ومحاسبة خاطفيهم.

�إدانات دولية لقمع
ال�سلطات الأميركية تظاهرات فيرغ�سون

عبر مجلس أوروب���ا ع��ن قلقه من
التطورات األخيرة في مدينة فيرغسون
األميركية التي تشهد منذ أكثر من
أسبوع احتجاجات جماهيرية واسعة
على مقتل الشاب األميركي من أصول
أف��ري��ق��ي��ة م��اي��ك��ل ب����راون ب��رص��اص
شرطي.
وجاء في بيان صدر عن األمين العام
لمجلس أوروبا ثوربيورن يغالند أمس
جاء فيه« :إني قلق جدا ً من األنباء حول
االستخدام المفرط للقوة من قبل رجال
الشرطة ضد المحتجين السلميين،
وكذلك االع��ت��ق��االت ،بما فيها اعتقال
الصحافيين».
وأضاف يغالند أن هذه األعمال تعد
خرقا ً لحقوق اإلنسان ،معبرا ً عن أمله
بأن تجري السلطات األميركية تحقيقا ً
ض��روري �ا ً ف��ي مقتل ب���راون .كما دعا
السلطات إلى إيالء اهتمامها للوضع
االق��ت��ص��ادي واالجتماعي ال��ذي دفع
المحتجين للخروج إلى الشوارع .وذكر
أن ال��والي��ات المتحدة التي أصبحت
دولة مراقبة في مجلس أوروبا تعهدت
مراعاة مبادئ وقيم هذه المنظمة.

وط��ال��ب��ت منظمة هيومن رايتس
ووت���ش المعنية ب��ح��ق��وق اإلن��س��ان
وزي���ر ال��ع��دل األم��ي��رك��ي إري���ك هولدر
بالضغط لفرض إصالحات على سلوك
وممارسات الشرطة األميركية وضمان
احترامها للحقوق األساسية للمواطنين
األميركيين ووضع حد إلجراءات التمييز
العنصري التي تمارسها ،والتي أثارت
االح��ت��ج��اج��ات األخ��ي��رة ف��ي ضاحية
فيرغسون بوالية ميسوري خالل األيام
العشرة الماضية.
وأوض��ح��ت المنظمة ال��دول��ي��ة في
بيان نشرته على موقعها االلكتروني
أن الشرطة األميركية في فيرغسون
واجهت االحتجاجات السلمية بالتهديد
مستخدمة بنادق هجومية عسكرية
ونشر العربات المدرعة ما يشكل تعديا ً
على الحق في التجمع السلمي والتعبير،
كما أن هذه القوات استخدمت القوة
غير الضرورية أو المفرطة بما في ذلك
إطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص
المطاطي على الحشود واحتجزت
بصورة تعسفية الصحافيين الذين
يغطون األحداث.

ودع���ت المنظمة والي���ة ميسوري
وغيرها من ال��والي��ات األميركية إلى
تحسين ع�لاق��ة الشرطة بالمجتمع
األميركي ودراسة تمرير قوانين تفرض
على الحكومات المحلية والتحقيق
في الحوادث التي تقدم فيها شكاوى
عن االستخدام المفرط للقوة من قبل
المكلفين إنفاذ القانون وجمع البيانات
للمساعدة في تحديد ممارسات التنميط
العنصري.
ولفتت المنظمة إلى أنه ينبغي على
وزي��ر ال��ع��دل األم��ي��رك��ي أن يعمل مع
مجلس ال��ن��واب والشيوخ للحصول
على معلومات عن ح��وادث استخدام
القوة المفرطة كما ينبغي عليه الضغط
على المجلسين من أجل تمرير قانون
إنهاء التنميط العنصري.
وقال ألبا موراليس وهو باحث في
العدالة الجنائية بالواليات المتحدة في
المنظمة إن االضطرابات في فيرغسون
تشير إلى المشاكل األوسع نطاقا ً لدى
الشرطة في الواليات المتحدة.

