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عربيات  /دوليات

بو�ش ...بلير ...البرادعي
مجرمو حرب بامتياز
 راسم عبيدات
ف��ي ك�� ّل م��رة وف��ي إط ��ار ب�ح��ث ال���دول ال�غ��رب�ي��ة اإلستعمارية
وأميركا عن مصالحها في المنطقة ،وخدمة لمشاريعها وأهدافها
اإلس�ت�ع�م��اري��ة .تلجأ م��راك��ز ال �ق��رار وال�ب�ح��ث فيها بالتعاون مع
أجهزتها اإلستخبارية ،إلى اصطناع وإختالق الحجج والذرائع
والمبررات من أجل التدخل في شؤون الغير من الدول والبلدان،
ال �ت��ي تحكمها أن�ظ�م��ة أو ت �ق��وده��ا ق ��وى وأح�� ��زاب؛ ال ت�ت�ف��ق مع
رؤيتها وأهدافها ومشاريعها في المنطقة أو تشكل تهديدا ً لها،
وتصيغ ذلك التدخل والتدمير والخراب والقتل والتشريد ونهب
الخيرات والثروات ،بيافطة وإسطوانة حقوق اإلنسان والحرية
وال��دي �م �ق��راط �ي��ة واإلص �ل��اح ال�س�ي��اس��ي وال�ت�ن�م�ي��ة اإلقتصادية
والرفاهية وغيرها من الشعارات الرنانة الطنانة ،التي سرعان
ما تسقط أو ال تطبق إذا ما تعارضت مع أه��داف ومصالح تلك
ال��دول اإلستعمارية الغربية وأميركا ،قوى الطغيان واالستكبار
العالمي ،قوى الرأسمالية المعولمة المتوحشة ،ومن هنا كانت
أك��ذوب��ة ال�ق��رن م��ن أج��ل ال �ع��دوان على ال�ع��راق واحتالله وتدمير
مؤسساته وتفكيك جيشه وسلطته المركزية ،وإدخاله في أتون
ح��روب مذهبية وأثنية وقبلية وطائفية ،إك��ذوب��ة امتالك العراق
ألسلحة ال��دم��ار الشامل ،رغ��م ك� ّل لجان التفتيش الدولية ،التي
عجت بالجواسيس لك ّل أجهزة المخابرات الغربية واألميركية،
ّ
ولم تأت على دليل واحد بامتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل،
ومن قبل أكذوبة العدوان على العراق واحتالله كانت إكذوبة زرع
الكيان الصهيوني ف��ي قلب فلسطين ،وال �ي��وم إك��ذوب��ة محاربة
اإلره��اب والتطرف ال��ذي تصنعه وتمدّه بك ّل مقومات القوة من
م��ال وس�ل�اح؛ واح�ت�ي��اط إره��اب��ي ب�ش��ري م��ن أج��ل اح �ت�لال بالد
الرافدين وال�ش��ام كحوامل رئيسية للمشروع القومي العربي.
نحن تعودنا على دول االستعمار الغربي وأميركا يكذبون ويز ّيفون
ويخدعون ويضللون ،كلما تعلق األم��ر بمصالحهم وأهدافهم،
ويدوسون على القيم والمعايير والقوانين الدولية ،ومن بعد ذلك
يخرجون علينا لكي يقولوا نحن نعتذر عن األخطاء التي ارتكبت،
يعتذرون ليس لشعوبنا التي د ّمروا بلدانها وقتلوا أطفالها وشعبها
وش ّوهوه باليورانيوم المنضب ،وأعادوا عجلة انتاجها إلى ما قبل
التاريخ الحديث «العصر الحجري» ،بل مصير هذه الشعوب التي
اغرقوها في مستنقعات القتل والدمار والتشريد واللجوء والفقر ال
يعني لهم شيئاً ،بل ما يعنيهم شعوبهم ومؤسستهم العسكرية.
ف��ي التقرير ال��ذي ص��در ع��ن لجنة التحقيق المستقلة ،لجنة
السير ج��ون شيلكوت قبل ع��دة أي��ام ف��ي ل�ن��دن ،وال��ذي ج��اء بعد
ثالثة عشرعاما ً من احتالل العراق ،وبتأخير ومماطلة دامت لسبع
سنوات ،بعد تنقيح المعلومات واألحداث وأسماء الشخوص الذين
وردت أسماؤهم في التقرير تحت حجج وذرائ��ع األم��ن القومي
البريطاني ،وبعد اإلستماع إلى أكثر من  150شاهدا ً وعبر 130
جلسة استماع وفحص اكثر من  150أل��ف وثيقة حكومية ،لم
نجد سطرا ً واحدا ً فيه اعتذار عن العدوان على العراق ،بل اإلعتذار
عن األخطاء المتصلة ب��اإلع��داد والتخطيط للعدوان على العراق
والمعلومات الخاطئة من قبل المخابرات البريطانية ،ولذلك هذا
المجرم يقول بأ ّنه لو كان اآلن في موقع القرار التخاذ نفس القرار،
وأنه اتخذ قرار العدوان بحسن «نية» ،وأنه يجب على بريطانيا أن
تتدخل في العراق ،فالعراق والعالم ما بعد صدام أفضل عما هو
عليه قبل ص��دام؟ يمارس العهر والكذب علناً ،ب��دون أن ي� ّ
�رف له
جفن ،أطفال ش ّوههم النابالم واليورانيوم المنضب البريطاني
واألم�ي��رك��ي ،خ��راب ودم��ار وقتل على ال�ه��وي��ة ،ونهب للخيرات
وال �ث��روات وتقسيمات مذهبية وطائفية ومهجرين ومشردين،
فاقوا المليون عراقي ،وبلد يقف على بحيرة نفط يستورد النفط،
وطوائف بأكملها يمارس بحقها التطهير العرقي كاليزيدية ،ويقول
لك هذا المجرم العالم أفضل بعد صدام؟
هذا المجرم يقول بأ ّنه على العالم التدخل في سورية ،فالنظام
السوري أكثر سوءا ً من النظام العراقي عشرين مرة ،طبعا ً فهذا
النظام يقف حجر عثرة وش��وك��ة ف��ي حلق ك � ّل غ�لاة المتطرفين
اإلستعماريين الغربيين الطامحين في المنطقة العربية ،والتي
يريدونها منطقة نفوذ و»بقرة» حلوب دائمتين لهم تقاد من قبل
الدولة الصهيونية.
تأخير التقرير لمدة سبع سنوات وعملية «التدقيق األمني» ال
تعني غير حجب الحقائق أو «تزويرها» حتى يضيع دم العراق بين
قبائل من ز ّوروها ول ّفقوا ما ظهر يقينا ً أنه محض زيف؟ ماذا ينفع
اآلن وتوني بلير هذا ال يزال يدافع حتى يومنا هذا عن خياره! ال
نصبوه
تهت ّز له قصبة ،كيف ال وقد كافأه «العرب الرسميون» بأن ّ
«مبعوثا ً للرباعية الدولية للشرق األوسط» بل منهم من قام بتعيينه
مستشاره الخاص.
ً
نحن ن��درك ج�ي��دا ب��أنّ تدمير ال�ع��راق وم��ا يجري ف��ي المنطقة
م��ن ت��دم�ي��ر وق �ت��ل ،ك�م��ا ح�ص��ل ف��ي ليبيا وي�ح�ص��ل ف��ي سورية،
يجري بدعم ومشاركة م��ن نفس ال�ق��وى ،حيث أصبحت إيران
ه��ي ال�ع�ن��وان والخطر على األم��ن القومي ال�ع��رب��ي ،وال�ت��ي يجب
محاربتها والتصدّي لها ،العراق اآلن يوغل اإلره��اب المتطرف
في دم أبناءه ،صحيح ضاعت هويته الوطنية على مذبح الطائفية
والمسالخ الدموية ،ونهبت خيراته وثرواته ،ولكنه اآلن يحاول
لملمة جراحه ،وما حدث في العراق حدث في ليبيا ،حيث جرى
اإلستعانة بحلف اإلطلسي من أجل إحتالله وتدميره ،خدمة لقوى
وجماعات اإلره��اب المتطرف ،التي يواجه شعبها نفس مصير
الشعب العراقي.
بوش وبلير والبرادعي ،اعترفوا بعدم امتالك العراق ألسلحة
ال��دم��ار الشامل ،ولكنهم ل��ن يعتذروا ع��ن عدوانهم وتقاريرهم
الكاذبة ،والمأساة التي سبّبوها للشعب العراقي ،فال توجد إرادة
دولية ق��ادرة على محاسبتهم ومحاكمتهم ،فاألصل أن يجري
جلبهم إلى المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب عن قتل
وتشريد ماليين البشر ،وم��ا أح��دث��وه م��ن دم��ار وخ��راب بسبب
عدوانهم وتشويه لحياة البشر ،ولكن من سيحاكمهم؟
صحيح أنّ ما ورد في تقرير شيلكوت إيجابي ،ولكن هو تقرير
خجول ،فمن غير المعقول اهتزاز صورة بريطانيا وأميركا حاميتا
حمى «الديمقراطية» و»الحرية» واعتبار قادتهما مجرمي حرب،
ولكن هذا التقرير يجب أن يبنى عليه لفضح وتعر ّية ك ّل القوى
التي تشارك في ال�ع��دوان على أمتنا ،وفضح أهدافها العدوانية
المتصلة بمصالحها ومشاريعها ،وهي آخر ما تفكر به مصلحة
شعوبنا العربية.
اعتقد جازما ً بأنّ إشهار هذا التقرير ،جاء بعد التصويت الذي
ج��رى ف��ي بريطانيا ح��ول ال �خ��روج م��ن االت �ح��اد األوروب� ��ي ،مما
يستدعي المراجعة لسياسات الحكومة البريطانية ،خاصة أنّ
مصالحها وحتى وجودها في كياناتها أصبح مهد ّدا ًبسبب تداعيات
الحرب على سورية من هجرة الجئين يتوج ّهون في وقت الضيق
االقتصادي في الغرب إل��ى مقاسمة لقمة العيش مع َم��ن لم يعد
يستطيع تأمين رفاهيته ،بسبب السياسات المغرضة التي تتبعها
حكومات الغرب؟ كما أنّ ظاهرة اإلره��اب التي أوجدوها بسبب
االح�ت�لال والسياسات الداعمة له الستنزاف ال�ق��درات العربية،
أصبحت تهدّد بشكل مباشر أمن واستقرار دول تلك الحكومات
هي الحافز لمراجعة تلك السياسات؟
ه��ذا التقرير ّ
كشف الحقائق إم��ام المجتمع الغربي ،ولكنه لن
حصل حقوق شعبنا في العراق الذي يت ّم تمزيقه وتفتيته ضمن
ُي ّ
خطة «الفوضى الخالقة».
Quds.45@gmail.com
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كوالي�س
خفايا

الإرهاب يت�ساقط تحت �ضربات الجي�ش العربي ال�سوري!
 هشام الهبيشان



تتساقط ب��ؤر اإلره���اب تحت ضربات الجيش العربي
ال��س��وري ،وتتساقط معها أح�لام وأوه���ام عاشها بعض
المغفلين الذين توهّ موا سهولة إسقاط سورية ،فبعد سلسلة
الهزائم التي ُمنيت بها هذه القوى الطارئة والمتآمرة ،بدأت
هذه القوى إعادة النظر في استراتيجيتها القائمة والمعلنة
اتجاه سورية ،ونحن نالحظ أنّ حجم الضغوط العسكرية
في الداخل السوري بدأ بالتالشي مع انهيار بنية التنظيمات
اإلرهابية ،وخصوصا ً بعد إشعال الجيش وقوى المقاومة
الشعبية معارك كبرى وعلى عدة جبهات ،فمنذ مطلع شهر
تشرين األول من العام الماضي؛ الحظ جميع المتابعين
لمجريات الحرب التي عصفت وما زالت تعصف بسورية
تغيّرا ً مضطردا ً في قواعد اللعبة السياسية والعسكرية،
يصب في مصلحة الدولة السورية التي كسبت نقاطا ً
والذي
ّ
عدّة ،بينما خسرت قوى التآمر الكثير من نقاطها ،بل تع ّرت
في شكل كامل أمام الجميع.
وب��ق��راءة موضوعية ل�لأح��داث على األرض السورية،
يخص األم��ن
تحسن ملحوظ ف��ي م��ا
هناك م��ؤش��رات إل��ى
ّ
ُّ
المجتمعي واألمن االقتصادي ،رغم حجم المأساة التي لحقت
بالسوريين نتيجة الحرب على وطنهم .وفي السياق نفسه،
هناك رؤية بدأت تتبلور في أروقة صنع القرارات الدولية
حول الملف السوري ،وتركز هذه الرؤية على وجوب تجاوز
فرضية إسقاط الدولة والنظام في سورية ،ألنّ الوقائع على
األرض أثبتت عدم جدوى هذه الفرضية.
لقد تجاوزت سورية المرحلة األصعب من عمر الحرب
المفروضة عليها ،ومهما حاولت دول التآمر إعادة األمور إلى
سياقها المرسوم وفق الخطة المرسومة إلسقاط سورية،
فإ ّنها لن تستطيع الوصول إلى أهدافها ،ألنّ حقائق تلك
الحرب تكشفت للجميع ،لذلك أق� ّرت القوى المتآمرة على

سورية بأ ّنه يجب التعامل معها بأسلوب مختلف ،واالنفتاح
عليها ألنها ستكون ،بصمودها هذا ،محورا ً جديدا ً في هذا
العالم ،وسيحدّد هذا الصمود شكل العالم الجديد.
الدولة سورية تع ّرضت لحرب قذرة ،فالتقارير ومراكز
الدراسات العالمية أكدت أنّ عدد الدول التي تصدّر اإلرهابيين
إلى سورية تجاوز  92دولة ،وأنّ هناك غرف عمليات منظمة
ضمن بعض المناطق المحاذية لسورية ،لتدريب وتسليح
هؤالء اإلرهابيين ثم توريدهم وتسهيل عبورهم من أغلب
المنافذ ال��ح��دودي��ة ،وخصوصا ً ال��ح��دود التركية ،والتي
تحدثت هذه الدراسات عنها بإسهاب ،شارحة كيف سمحت
تركيا بعبور عشرات اآلالف من اإلرهابيين ،لذلك من الطبيعي
أن نجد اليوم ك ّما ً هائالً من اإلرهابيين قد دخل إلى سورية،
بهدف ضرب المنظومة السورية المعادية للمشروع الصهيو
ـ أميركي ،وضرب الفكر العقائدي المقاوم لهذه المشاريع،
وخصوصا ً المنظومة العقائدية للجيش العربي السوري
واستنزاف قدراته اللوجيستية والبشرية ،كهدف تتبعه
أهداف أخرى في المنظومة االستراتيجية للمؤامرة الكبرى
على سورية ،ألنّ تفكيك الدولة يستلزم تفكيك الجيش ومن
ث ّم المجتمع ومن ث ّم الجغرافيا ،وكان هذا الرهان هو الهدف
األساس من عسكرة الداخل السوري.
ومع استمرار انتصارات الجيش العربي السوري وتماسكه
وتالحم الشعب مع هذا الجيش العقائدي ،انهارت في شكل
تدريجي أهداف هذه المنظومة ،أمام إرادة الجيش وتالحمه
مع ك ّل كيانات الداخل السوري من شعب وقيادة سياسية
رغ��م م��ح��اوالت شيطنته إعالميا ً م��ن قبل وس��ائ��ل اإلع�لام
المتآمرة ،وقد شكلت معركة تحرير حلب التي يخوضها
الجيش العربي السوري بدعم من حلفائه وما سيتبعها من
معارك ،البداية إلسقاط هذا المشاريع التقسيمية للدولة
السورية وللمنطقة العربية كك ّل ،فاليوم من المتوقع أن
يفتح الباب أمام معارك التحرير الكبرى في إدلب وحمص
وحماة ودمشق وريفيها الشرقي والغربي ،انتقاال ً إلى معارك

دير الزور.
في هذه المرحلة من الواضح أيضاً ،أنّ لتماسك وتالحم
القوى الوطنية في الداخل السوري ،والتي تؤمن جميعها
بقضيتها والمتفهّمة لحقيقة وطبيعة هذه الحرب من حيث
أبعادها وخلفياتها ،دورا ً بارزا ً بالتصدّي لهذه المؤامرة ودعم
مسارات عمل الجيش العربي السوري ،ومن هنا فقد أجهض
هذا التالحم لثالثية الجيش والشعب والقيادة السياسية
خطط المتآمرين وأسقط أهدافهم بالتضحيات الجسام،
فالمؤسسة العسكرية السورية ،ورغم ك ّل ما أصابها ،أرسلت
رسائل واضحة وأثبتت أنها مؤسسة عميقة ووطنية وقومية
جامعة ،ال يمكن إسقاطها أو تفكيكها ضمن حرب إعالمية ،أو
خلق نقاط إرهابية ساخنة في مناطق متعدّدة لمواجهتها،
فانتفاضة الجيش العربي السوري األخيرة والسريعة في
وجه ك ّل النقاط الساخنة وبدعم كامل من غالبية الشعب
السوري ،شكلت حالة من اإلحباط عند أعداء سورية ،وأدّت
إلى خلط أوراقهم وحساباتهم لحجم المعركة ،وأسقطت
يافطة «إسقاط سورية» ،بتالحم الجيش والشعب والقيادة
السياسية.
ختاماً ،علينا أن نق ّر جميعا ً بأنّ صمود الجيش السوري
والتالحم بين أركان الدولة وشعبها وجيشها للحفاظ على
وح��دة الجغرافيا والديموغرافيا من األع��داء والمتآمرين
المس بوحدتها.
والكيانات الطارئة في المنطقة والتي تحاول
ّ
ما هو إال فصل من فصول قادمة سيثبت من خاللها السوريون
أنهم كانوا وما زالوا وسيبقون بتكامل وحدتهم ،صفا ً واحدا ً
ض ّد جميع مشاريع التقسيم ،وسيستم ّرون في التصدّي
لهذه المشاريع ،إلى أن تعلن سورية أنها أسقطت المشروع
الصهيو ـ أميركي ،وانتصرت عليه ،وهذا ليس ببعيد بل يبدو
أنه قريب ج ّداً.
 كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

قالت مصادر متابعة
للملف اليمني إنّ
تصعيد حكومة عدن
العسكري والسياسي
ليس ناتجا ً عن
تعقيدات يمنية بل هو
تنفيذ لتوجه سعودي
للتصعيد لوضع معادلة
التصعيد في اليمن
مقابل ما تشهده جبهات
القتال السورية في
حلب ،والسعي لفرض
معادلة مقايضة ال تبدو
أنّ سورية وحلفاءها
وال الحوثيين مستع ّدين
لقبولها ،فالمعادلة التي
يتجه الحوثيون نحوها
تضع العمق السعودي
مقابل التصعيد في
القصف على صنعاء.

كاميرون :يجب� أن تبقى بريطانيا قريبة من االتحاد الأوروبي بعد الخروج منه

تيريزا ماي المر�شحة الوحيدة لرئا�سة حزب المحافظين بعد ان�سحاب ليد�سوم
انسحبت أندريا ليدسوم إحدى المرشحتين لخالفة
ديفيد كاميرون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء
في بريطانيا ،من السباق ،وذلك بعد تصريحات أساءت
فيها لمنافستها تيريزا ماي.
كما قدمت ليدسوم ،أمس ،االعتذار لماي وزيرة الداخلية
البريطانية ،على تصريحات سابقة اعتبرت فيها ليدسوم
أنها مرشحة أفضل لرئاسة الوزراء ألنّ منافستها ليست
«أماً».
وم��ن المتوقع أن ي��ؤدي ق��رار ليدسوم إل��ى تسريع
اإلج����راءات الخاصة بانتخاب الزعيم الجديد لحزب
المحافظين ،لتنتهي الحملة قبل الموعد المحدد لها في 9
أيلول بفارق طويل.
وقالت ليدسوم في كلمة لها بمناسبة انسحابها من
السباق أ ّنها لم تحظ بتأييد ٍ
كاف لتشكيل «حكومة قويّة
ومستقرة» .وأضافت أنّ خوض حملة النتخاب رئيس
الوزراء الجديد لمدة  9أسابيع ،يعد أمرا ً غير مرغوب فيه
بالظروف الراهنة ،في وقت تحتاج البالد بصورة ماسة
إلى االستقرار السياسي على خلفية التأثير السلبي على
األس��واق المالية ،وذل��ك بعد استفتاء « »Brexitحول
خروج بريطانيا من االتحاد األوروب��ي ،مشير ًة أنّ تيريزا
ماي تعد أفضل مرشحة لتطبيق قواعد « »Brexitبطريقة
مناسبة.
هذا ومن المقرر أن يصدر مجلس حزب المحافظين قريبا ً
قرارا ً حول ما إذا كان من الممكن تعيين ماي في منصب
زعيم الحزب بشكل مباشر.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ ليدسوم كانت من قادة الحملة
الداعمة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،فيما أيدت
ماي خيار البقاء.

وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد أعلن استقالته
من منصبه بعد إعالن نتائج االستفتاء يوم  23حزيران
الذي ص ّوت خالله  % 52من المشاركين لصالح الخروج
من االتحاد األوروبي ،علما ً بأ ّنه كان يعارض هذا الخيار،
رغم كون إقامة االستفتاء من وعوده االنتخابية الرئيسية
خ�لال الحملة االنتخابية ف��ي أي��ار ع��ام  .2015وق��ال
كاميرون إنّ تطبيق قرار الشعب البريطاني بشأن الخروج

من االتحاد األوروب��ي سيكون المهمة األساسية لرئيس
الوزراء الجديد.
في غضون ذلك ،اتهمت أنجيال إيغل زعيم حزب العمال
البريطاني جيريمي كوربن ،ال��ذي تنافسه على زعامة
الحزب بـ»االختباء» ورفضه اإلق��رار ب��أنّ شعبيته بين
زمالئه قد تالشت ،وقالت « كوربن ليس زعيماً...أرغب في
معالجة انقسامات الحزب».

إيغل أضافت «ال أعتقد أ ّن��ه ق��ادر على التواصل مع
الناخبين ( )...وال يستطيع االستمرار في عمله أل ّنه فقد
ثقة الحزب وهو يختبئ وراء أبواب مغلقة وينكر أنّ هذه
حقيقة .هذه ليست قيادة».
وفي رد على تصريحات إيغل قال كوربن إ ّنه يشعر
بـ»خيبة أمل» من منافسة إيغل له ،ودعاها إلى التفكير
في تصرفاتها ،وواجه كوربن انتقادات من داخل الحزب
بسبب حملته الفاترة لبقاء بالده في االتحاد األوروبي.
وفي تصويت على الثقة يوم الـ  28حزيران الماضي،
حصل كوربن على دعم  % 17فقط من زمالئه في البرلمان،
في وقت يعاني حزبا العمال والمحافظين بزعامة ديفيد
كاميرون ،أزم��ات بعد التصويت المفاجئ على خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي الشهر الماضي.
ب��دوره ،قال ديفيد كاميرون ،أم��س ،إ ّن��ه من مصلحة
بريطانيا البقاء قريب ًة جدا ً من االتحاد األوروبي ،والتوصل
لعالقة جديدة مع تلك الكتلة التي صوتت لصالح الخروج
من االتحاد في االستفتاء الذي جرى الشهر الماضي.
وأضاف أثناء حديثه مع مسؤولي الفضاء التنفيذيين
خالل معرض فارنبورو العالمي للفضاء ،إنه يجب أن تقبل
بريطانيا بواقع التصويت ،ويجب العمل على إنجاحه ،بما
في ذلك إقامة عالقة جديدة مع شركائها األوروبيين.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني الذي أعلن عن قراره
باالستقالة «إنّ القرارات االستراتيجية الكبيرة في األمر
ستكون لرئيس ال��وزراء المقبل ،لكن القاعدة األساسية
للعمل ت��ج��ري اآلن» ،م��ؤك��دا ً أنّ المصلحة الوطنية
واالقتصادية األساسية لبريطانيا تقتضي البقاء بالقرب
من االتحاد األوروبي في مجاالت العمل والتجارة واألمن
والتعاون.

محتج على عنف ال�شرطة
ال�شرطة الأميركية تعتقل� أكثر من 200
ّ

�شرطة داال�س :القنا�ص كان يخطط لأ�شياء مد ّمرة
اعتقلت الشرطة األميركية أكثر من  200شخص ،وسط
مشاهد من الفوضى خالل ليلة جديدة من االحتجاجات
ضد عنف الشرطة اتجاه السود ،فيما كشفت السلطات أنّ
منفذ هجوم داالس كان يخطط لتفجير.
وتصاعد العنف في أنحاء الواليات المتحدة ،بسبب
مقتل التون سترلينغ وفيالندو كاستيل هذا األسبوع
برصاص الشرطة في واليتي لويزيانا ومينيسوتا،
وكان من بين المعتقلين عناصر من حركة «حياة السود
مهمة».
وص� ّرح قائد شرطة داالس ديفيد ب��راون لقناة «سي
أن أن» ،أنّ لمنفذ هجوم داالس ميكا جونسون الجندي
السابق البالغ من العمر  25عاماً ،خططا ً أخ��رى نظرا ً
إلى ترسانة األسلحة التي عُ ثر عليها في منزله ،ض ّمت
مواد لصناعة قنابل وبنادق وذخائر وكتيب عن أساليب
القتال.
وص ّرح ديفيد براون «ميكا جونسون الجندي السابق
الذي قتل  5شرطيين في داالس الخميس ،وأصاب ...7
كانت لديه خطط أخرى...المشتبه به قد قام بتجارب
لتفجير عبوات ،وكمية الذخائر كانت كبيرة وكافية
إللحاق أض��رار مدمرة في المدينة والمنطقة شمالي
تكساس» ...نعتقد أنّ جونسون خطط للمجزرة قبل
الحادثين اللذين ساهما فقط في إثارة غضبه وتسريع
مخططاته ...المفاوضات معه لم تحرز تقدما ً بتاتا ً أل ّنه
كان مصمما ً على قتل شرطيين آخرين ...ولو لم نتحرك
لكان قتلهم».

وكان الذعر قد سيطر على داالس مجددا ً السبت إثر تلقي
المقر العام لشرطة المدينة الواقعة في جنوب الواليات
المتحدة تهديدا ً من مجهول ورصد شخص مشبوه في
أحد المباني ،بعد يومين من إقدام القناص جونسون على

قتل خمسة شرطيين خالل تظاهرة سلمية.
وقالت الشرطة في بيان «دائ��رة شرطة داالس تلقت
تهديدا ً من مجهول ضد قوات األمن في سائر أنحاء المدينة
واتخذت إجراءات احترازية لتعزيز أمن عناصرها».

بيونغ يانغ ّ
تهدد برد ملمو�س على «ثاد» الأميركية
أعلن جيش كوريا الشمالية أ ّنه سوف يرد بشكل ملموس ،على نشر الواليات
المتحدة وكوريا الجنوبية منظومة صواريخ «ثاد» الدفاعية المتطورة ،في شبه
الجزيرة الكورية لمواجهة تهديد بيونغ يانغ.
ونقلت «رويترز» عن بيان للجيش الكوري الشمالي نشره أمس ،أنّ بيونغ
يانغ «ستتخذ التدابير الالزمة للرد المادي والملموس» فور تحديد مكان وموعد
نشر منظومة «ثاد».
وورد في البيان الذي نشرته وكالة األنباء الكورية الشمالية «إرادة جيشنا
لن تتزعزع ولن تحيد عن توجيه ضربة انتقامية قاسية ،وجعل المعتدي بحرا ً
من النار ،وكوما ً من الرماد في اللحظة التي نتلقى فيها أمر التنفيذ».
وكانت الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية ،قد أعلنتا الجمعة الماضي أ ّنه
سيتم استخدام «ثاد» المضادة للصواريخ في خطوة دفاعية لمواجهة القدرات
النووية والصاروخية المتصاعدة لكوريا الشمالية.
وأعلن مصدر في الدفاع الكورية الجنوبية أنّ اختيار موقع نشر «ثاد» ،قد

يتم «في غضون أسابيع» وأنّ الحلفاء يعملون ليتم تشغيل هذه المنظومة
بحلول نهاية .2017
جاء ذلك في وقت ،قال وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونغ يه ،أمس،
إنّ منظومة «ثاد» ،لن تكون موجهة ضد دول أخرى ،إذا تم نشرها على أراضي
كوريا الجنوبية ،وقال «إن الحكومة الكورية الجنوبية قد أوضحت هذا األمر
للدول المجاورة عند أول إمكانية .وفيما يتعلق بروسيا والصين على وجه
الخصوص ،فبعد إعالن إمكانية نشر منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية في
شباط الماضي ،أكدنا أنّ هذا الموقف يعتمد أساسا ً على حقنا في الدفاع عن
ال��ذات من األسلحة النووية والصواريخ الباليستية الموجودة في كوريا
الشمالية التي تقوم يوميا ً بزيادة قدرتها في هذا الشأن».
وكان السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية قد أعلن رفض روسيا القاطع
احتمال نشر الواليات المتحدة للدرع الصاروخية في كوريا الجنوبية ،واعتبر
ذلك تهديدا ً ألمن روسيا.

وص ّرحت عناصر في الشرطة لوكالة «فرانس برس»،
«ه��ذه اإلج���راءات شملت ف��رض ط��وق أمني ح��ول المقر
العام» ،لكن الشرطة نفت الحقا ً على «تويتر» فرض طوق
أمني حول المقر العام ،مؤكد ًة أ ّنها أعلنت حال التأهب في
إجراء احترازي ،يأتي بعد يومين من مقتل  5من عناصرها
وإصابة  7آخرين برصاص رجل أسود».
ويأتي ذلك بعد ليلة جديدة خرجت فيها مسيرات في
مدن أميركية عدة ،تنديدا ً بممارسات الشرطة العنيفة
ضد السود ،طالب فيها المحتجون الذين تقودهم حركة
«حياة السود مهمة» بالعدالة ألميركيين أسودين وهما:
التون سترلينغ وفيالندو كاستيلُ ،قتال هذا األسبوع
برصاص الشرطة في لويزيانا ومينيسوتا ،وأثار نشر
لقطات فيديو للحادثين صدمة في المجتمع األميركي.
هذا واعتقلت الشرطة عشرات المشاركين في تظاهرات
في باتون روج ،حيث قتل سترلينغ ،وكذلك في سانت
بول حيث قتل كاستيل ،كما وأغلق مئات المتظاهرين
في سانت بول مفترق الطريق السريع لساعات وألقوا
بالمفرقعات وال��ح��ج��ارة وال��زج��اج��ات على الشرطة،
واستخدم رج��ال الشرطة قنابل الدخان ورذاذ الفلفل
لتفريق التظاهرة.
إل��ى ذل��ك ،نفى محامي الشرطي ال��ذي قتل فيالندو
كاستيل ،أن يكون موكله جيرونيمو يانيز أطلق النار
بدافع العنصرية ،مؤكدا ً في المقابل أنّ كاستيل كان
مسلحاً ،وقال إنّ «ما حمل الشرطي على إطالق النار ال
عالقة له بالعرق ،بل هو على ارتباط بوجود سالح».

