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دوليات

ال يمكن الحفاظ على وحدة �أوكرانيا �إال ب�ضمان حقوق مواطنيها كافة

بوتين :العقوبات الغربية «الحمقاء» لن توقف تقدم رو�سيا

الإعالنات ال�سيا�سية تغزو �أميركا
قبل �شهر من االنتخابات البرلمانية
غزت إعالنات المرشحين للكونغرس شبكات التلفزيون
األميركية ،إذ حلت محل إعالنات السيارات والمطاعم
قبل  39يوما ً من انتخابات برلمانية باهظة ،تبلغ كلفتها
مليارات ال��دوالرات .وأحدث هذا المد اإلعالني السياسي
بلبلة في سوق اإلعالنات برمتها ،ويحظى المرشحون
باألفضلية على المعلنين التقليديين ،خ�لال األي��ام
التي تسبق االنتخابات ،لبث إعالناتهم على الشبكات
التلفزيونية المحلية .ونتيجة التضخم وتزايد المنافسة
االنتخابية ،من المتوقع أن تكون فاتورة الموسم االنتخابي
لعام  2014أعلى من الفواتير السابقة في  ،2012و،2010
حيث كلفت االنتخابات البرلمانية وحدها  ،3,6و3,7
مليارات دوالر على التوالي.
وبات «الثمن الواجب دفعه» للفوز بمقعد سناتور يقارب
حاليا ً معدل ثالثة ماليين دوالر ،وهو مبلغ يتحتم على
المرشحين جمعه شخصيا ً من خالل مهرجانات وسهرات
لجمع التبرعات ورسائل إلكترونية توجه إلى قائمة كاملة
من مستخدمي اإلنترنت ،غير أن الواليات التي تشهد أكبر

لن تمنعنا العقوبات من تطوير اقتصادنا
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قدر من المنافسة تتخطى هذا الحد بفارق كبير.
وق��ال��ت نائب رئيس مجموعة اإلع�لان��ات العمالقة
ميديافيست ماريبيث بابوغا ،إن «القانون ينص على
أنه يترتب على الشبكات خالل هذه المرحلة التي تحظى
بحماية القانون أن تلتزم حقوق بث اإلعالنات ،ويحصل
أحيانا ً أن ُتلغى إعالنات المعلنين إفساحا ً لإلعالنات
االنتخابية« .وأوضحت أن «اإلع�لان��ات االنتخابية قد
تشكل ثلث أو ربما ثلثي مجمل اإلعالنات في الواليات التي
تشهد أكبر قدر من المنافسة (كولورادو وأركنسو وأالسكا
وغيرها) ،ما يحمل شركات االستشارات اإلعالنية على
ثني زبائنها عن إطالق حمالت دعائية مهمة خالل هذه
الفترة ،على حد قول ماريبيث بابوغا.
وفي عام  2012أعيد انتخاب الرئيس ب��اراك أوباما،
حلت السياسة في المرتبة الرابعة بين فئات اإلنفاق
اإلعالني في أسواق اإلعالنات التلفزيونية المحلية الـ75
األولى (بين مدن ومناطق) ،بعد السيارات واالتصاالت
والمطاعم ،بحسب مكتب كنتار.

واشنطن تطالب بالتحقيق في مقتل المدنيين

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنه ال يمكن الحفاظ
على وحدة أراضي أوكرانيا إال بضمان حقوق مواطني البالد كافة
بعيدا ً من أي تمييز على أساس لغوي أو أثني أو ديني.
وقال الرئيس بوتين خالل منتدى استثماري في موسكو أمس:
«ننطلق من أن جميع المواطنين من كل أرجاء أوكرانيا يجب أن
يتمتعوا بحقوق كاملة مضمونة وفقا ً للقانون الدولي والقوانين
األوكرانية» .وأوضح أن الحديث يدور عن ضرورة استبعاد أي
تمييز على أساس لغوي أو أثني أو ديني.
وتابع الرئيس قائالً« :هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على
وحدة أراضي البالد واستعادة الوحدة وضمان تطوير االقتصاد
والمجال االجتماعي .ونحن نأمل في ذلك كثيراً ،وسنساهم في
ذلك بشتى األشكال».
وأع��رب الرئيس الروسي عن أمله في أن تسفر االنتخابات
البرلمانية المقبلة في أوكرانيا عن إحالل االستقرار السياسي
في البالد .وأكد أن موسكو ستساعد أوكرانيا فيتجاوز األزمة
السياسية واالقتصادية.
وصف الرئيس بوتين العقوبات االقتصادية التي فرضتها على
بالده بعض الدول الغربية بأنها «حمقاء» ،وقال إنها لن تمنع
روسيا من التطور إلى قوة اقتصادية كبيرة.
وق��ال بوتين إنه ال يشعر بقلق إزاء العقوبات التي فرضها
الغرب على بالده بسبب األزم��ة األوكرانية على رغم أنها (أي
العقوبات) تنتهك المبادئ األساسية لالقتصاد العالمي.
وقال الرئيس الروسي للمستثمرين والمتمولين الذين يخشون
أن تؤدي العقوبات إلى إضعاف االقتصاد الروسي وفرار رؤوس
األم��وال إل��ى الخارج واحتمال تعزيز تدخل الدولة في ادارة
االقتصاد ،إن روسيا تتمتع بوضع جيد وستتمكن من الصمود أمام
العاصفة .وقال« :نريد دولة قوية ومزدهرة وحرة ومفتوحة».
وأكد بوتين أن العقوبات تعد انتهاكا ً لمبادئ منظمة التجارة
العالمية ،وتقوض صدقية المؤسسات المالية الدولية وتضعف
العمالت االحتياطية وتتسبب في األضرار باالقتصاد العالمي على
المدى البعيد .وأضاف« :إنها (العقوبات) تمثل قمة الحماقة من
هذه الحكومات التي تقيد اقتصاداتها وتمنعها من العمل وتضعف

تنافسيتها وتفتح السوق الروسية الواعدة لمنافساتها».
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن أمله في أال
يصمت الغرب عن الوقائع المتعلقة باكتشاف المقابر الجماعية
بالقرب من مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وقال الفروف في مؤتمر صحافي إن «التحقيق لم يبدأ إال منذ
فترة وجيزة ،ونحن لفتنا اهتمام منظمة األمن والتعاون األوروبي
ومجلس أوروب��ا واألم��م المتحدة إلى ذل��ك» .واعتبر الف��روف ما
حدث هناك «مأساة مروعة» و«جريمة حرب واضحة» ،مشيرا ً
إلى أنه عثر على أكثر من  400جثة في المقابر الجماعية بالقرب
من دونيتسك.
وتابع الوزير قائالً« :نحن نع ّول على أال تصمت العواصم
الغربية عن هذه الوقائع الفاضحة .ونأمل في تغطية موضوعية
لهذا األم��ر في وسائل اإلع�لام الغربية .وه��ي حتى اآلن تلتزم
الصمت عنه».
وأضاف الفروف أنه سمع تصريح المتحدث باسم الخارجية
األوكرانية بأن السلطات األوكرانية ستضمن تحقيقا ً موضوعيا ً
بعد استعادة السيطرة على المنطقة ،لكنه يرى نفاقا ً في ذلك،
حيث ارتكبت هذه الجرائم في وقت كانت هذه األراض��ي تحت
سيطرة القوات األوكرانية بالذات.

مطالبة بالتحقيق بمقتل مدنيين

وف��ي السياق ،أك��د قسطنطين دولغوف مفوض الخارجية
الروسية لشؤون حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون
أن المجتمع الدولي ال يمكن أن يسمح لنفسه بأن تبقى الجرائم
ضد المدنيين في أوكرانيا من دون عقاب.
وكانت وزارة الخارجية األميركية أعلنت أن الواليات المتحدة
تدعم إج��راء «تحقيق شامل» في مقتل مدنيين جنوب شرقي
أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين بساكي في مؤتمر صحافي
إن على ممثلي «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك «الشعبيتين»
ضمان الوصول إلى األماكن التي يجرى فيها التحقيق.
وكان مقاتلو قوات «الدفاع الشعبي» في مقاطعة دونيتسك

عثروا في  23أيلول الماضي على مقابر جماعية عدة ،قال سكان
محليون إنها تضم جثث مدنيين قتلوا على يد العسكريين
األوكرانيين.

مالحقة وزارة الدفاع األوكرانية دوليا ً

وفي السياق ،قال الكسندر دريمانوف رئيس إدارة التحقيق
الروسية في الجرائم المرتبطة باستخدام مواد وطرق محظورة
في الحروب إنه ستتم مالحقة مسؤولي وزارة الدفاع األوكرانية
جنائيا ً على المستوى الدولي.
وأشار دريمانوف أمس خالل اجتماع اللجنة العامة لمساندة
سكان جنوب شرقي أوكرانيا في مجلس االتحاد الروسي ،إلى أن
تحقيقا ً يجرى حاليا ً بحق كل من وزير الدفاع األوكراني فاليري
غيليتي ،ورئيس أرك��ان القوات المسلحة األوكرانية فيكتور
موجينكو وقائد اللواء  25في القوات المسلحة األوكرانية أوليغ
ميكاس ،إضافة إل��ى مجموعة أخ��رى لم ُتحدد بعد .وأض��اف
«ستوجه لهم التهم ،وسيُدرجون على قوائم المالحقين دولياً».
من جهة أخرى ،أعلنت «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة
من طرف واحد تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في جرائم الحرب
التي ارتكبتها كييف.
وقال بوريس ليتفينوف رئيس مجلس «جمهورية دونيتسك
الشعبية» األعلى« :يوجد لدينا عدد كبير من األشخاص الذين
كانوا في األس��ر هم شهود أحياء على الجرائم التي ارتكبت
بحقهم ...وأوضحوا لنا كيف تم رميهم في الحفر مع الجثث،
وكيف حطموا أضلعهم وأرجلهم إلجبارهم على ترديد النشيد
األوكراني والهتاف «المجد ألوكرانيا» .هؤالء يتذكرون أين حصل
ذلك ،ويعرفون وجوه معذبيهم».
وأعلن ليتفينوف أن «جمهورية دونيتسك الشعبية» سوف
تستحدث منصب مفوض شؤون حقوق اإلنسان األسبوع المقبل،
وسيكون له مساعدون يتولى بعضهم توثيق ما لحق من دمار
بالبنية التحتية ،فيما يحقق آخرون في شبهات تدور حول وجود
قبور جماعية ،فيما يتولى قسم ثالث العمل مع الشهود على
الجرائم.

مو�سكو� :سنحمي مواطنينا �إذا وقع نزاع في تران�سني�ستريا
حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري
روغ��وزي��ن خ�لال ل��ق��اء م��ع رئ��ي��س منطقة
ترانسنيستريا أمس ،من أن روسيا ستحمي
مواطنيها في حال وقوع نزاع مسلح في هذه
المنطقة االنفصالية في مولدافيا.
وق���ال روغ���وزي���ن« :أري���د أن أق���ول لكل
ال��ذي��ن ال ي��ف��ك��رون مثلنا :ال تتدخلوا في
ترانسنيستريا ...يجب عدم تأجيج التوتر
ألن م��واط��ن��ي روس��ي��ا يعيشون ه��ن��اك».
وأضاف« :يجب أال تطرح تساؤالت حول ما
إذا كانت روسيا ستحمي مواطنيها ،ستفعل
ذلك بال تردد ،ال تختبروا صبرنا وقوتنا».

وتابع رئيس الوزراء الروسي إن «روسيا
ستضطلع ب��دروه��ا ال��ت��اري��خ��ي المتمثل
بضمان السالم واألمن في ترانسنيستريا.
والدفاع عن المواطنين ال��روس وإن كانوا
بعيدين ،يبقى بالتأكيد أولوية للحكومة
الروسية».
وروغ��وزي��ن هو ممثل الرئيس الروسي
فالديمير بوتين لترانسنيستريا المنطقة
االنفصالية الصغيرة الموالية لروسيا في
مولدافيا والمتاخمة لروسيا .وقد طلبت بعد
ضم القرم في آذار إلحاقها بروسيا.
م��ن ناحية أخ���رى ،رأى بوتين أول من

أم���س ،أن���ه «ال ب���د» م��ن ات��خ��اذ اج����راءات
«لحماية» شبكة االنترنت الروسية لكنه
استبعد «سيطرة كاملة» للدولة عليها.
وق��ال بوتين« :اليوم ال بد لنا من وضع
واتخاذ سلسلة إج��راءات إضافية لحماية
االنترنت» .وأكد أن الكرملين «لن يحد من
دخ��ول االنترنت ول��ن يعمل على وضعها
تحت السيطرة الكاملة للدولة«.
ف��ي غضون ذل��ك ،قتل عشرة أشخاص
أم��س ،ف��ي قصف على دونيتسك  -معقل
االنفصاليين الموالين لروسيا في شرق
أوك��ران��ي��ا -بعدما أص��اب��ت ق��ذائ��ف ه��اون

بكين :الأزمة في هونغ كونغ «�ش�أن داخلي» �صيني

نيجيريا� :شيكاو «بوكو حرام»
يظهر في �شريط فيديو وينفي مقتله
انتشر على شبكة المعلومات
الدولية االنترنت مقطع فيديو يظهر
فيه م��س��ؤول جماعة بوكو ح��رام
النيجيرية ابوبكر شيكاو حيا.
ودح���ض ش��ي��ك��او ف��ي الفيديو
الجديد مزاعم الجيش النيجيري
السابقة التي أكدت مقتله .وقال إن
الطائرة الحربية التي أعلن الجيش
النيجيري اختفاءها قبل  3اسابيع
قد أسقطت من قبل رجال التنظيم.
وتحدث شيكاو في الفيديو بلغة
الهاوسا الشائعة شمال نيجيريا،
وقال« :أنا على قيد الحياة وسأموت
فقط عندما يقبض الله روحي».
وأك����دت خ��دم��ة ل��غ��ة ال��ه��اوس��ا

في «بي بي سي» أن الرجل الذي
يتحدث ف��ي الفيديو األخ��ي��ر هو
في الغالب الشخص نفسه الذي
ظهر باسم شيكاو في فيديوهات
سابقة.
وكان الجيش النيجيري قد أكد
مقتل زعيم جماعة «بوكو حرام»
أبو بكر شيكاو في مؤتمر صحافي
عقده األسبوع الماضي.
وعرض المتحدث باسم الجيش
النيجيري ف��ي المؤتمر شريطا ً
م��ص��ورا ً يظهر جثة رج��ل ق��ال إنه
«الشخص الذي يظهر في األشرطة
المصورة» لبوكو ح��رام على انه
شيكاو.

تخوض الجماعة صراعا ً مسلحا ً
خ�ل�ال ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة ضد
الجيش النيجيري من أجل تأسيس
«دولة إسالمية».
ويرى محللون أن معارك تشنها
ب��وك��و ح���رام منذ خمس سنوات
تعد أكبر تهديد لسالمة األراض��ي
النيجيرية منذ الحرب األهلية بين
عامي  1967و.1970
وغ��ي��رت الجماعة م��ن أساليب
تحركاتها خ�لال األشهر األخيرة،
وأحكمت سيطرتها على بلدات في
شمال شرقي البالد تضم غالبية
مسلمة ب���دال ً م��ن تنفيذ هجمات
خاطفة ثم االنسحاب.

رئي�س الوزراء الهندي يد�شن حملة «تنظيف الهند»
أمسك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ»مقشة»
إلع�لان تدشين حملة «تنظيف الهند» أم��س ،في خطوة
تهدف إلى تعزيز النظافة وتحسين الظروف الصحية
في البالد  .وجرى تدشين الحملة في ذكرى مولد بطل
االستقالل مهاتما غاندي .
وتهدف الحملة إلى إنهاء مشاكل نظام الصحة العامة
والقمامة ،وجعل الهند دولة نظيفة خالل الخمسة أعوام
المقبلة .
واستخدم مودي المقشة في تنظيف منطقة في فالميكي
س��ادان ،التي يعيش فيها العاملين في قطاع الصحة

العامة في نيودلهي .
وتعاني الهند من مشاكل خطيرة متعلقة في نظام
الصحة العامة ،كما أنها تتعرض لالنتقادات لالفتقار
للجهود المدنية .
ويشار إلى أن أنهار مثل نهر الغانج ،ال��ذي يقدسه
الهندوس ،يعاني من التلوث الشديد .
وسوف تشمل الحملة بناء دورات مياه للتعامل مع
مشكلة التغوط في الطريق العام .ووف��ق �ا ً للتقديرات
الحكومية ف��إن ما يقرب من نصف سكان الهند البالغ
عددهم  1.2مليار نسمة ال يمتلكون دورات مياه .

م��درس��ة ف��ي أول ي��وم م��ن ال��ع��ام ال��دراس��ي
وحافلة أج��رة ،على رغم وقف إطالق النار
الموقع بين كييف والمتمردين.
وفي الوقت نفسه ،سقطت قذيفة على بعد
خمسة أمتار من مدرسة ،ما أدى إلى مقتل
أربعة وثمانية جرحى ،وكان هناك أكثر من
 200شخص في المدرسة.
من جهة ثانية ،أجلت الحكومة األوكرانية
بناء «الجدار العازل» الطويل ال��ذي يمتد
لمسافة تقدر بنحو  2300كيلومتر على
الحدود األوكرانية مع روسيا إلى أجل غير
مسمى.

ا�ستقالة م�س�ؤولة جهاز
حماية الرئي�س الأميركي
قدمت مديرة جهاز حماية الرئيس األميركي جوليا بيرسون استقالتها بعد
تعرضها النتقادات حادة من الكونغرس بسبب ثغرات في الجهاز كان آخرها
عملية تسلل إلى البيت األبيض في  19أيلول الماضي.
وقال المتحدث باسم البيت األبيض جوش ارنست في تصريح للصحافيين:
«إن بيرسون رأت أن في استقالتها مصلحة الجهاز الذي أمضت حياتها المهنية
في خدمته» .وأضاف« :إن الرئيس األميركي باراك أوباما التقى بيرسون وأعرب
لها عن شكره لخدماتها للجهاز وللواليات المتحدة».
وأشار ارنست إلى أنه «بانتظار تعيين مدير جديد للجهاز ،فإن جوزيف
كالنسي الذي تقاعد من الجهاز عام  2011سيشغل منصب المدير بالوكالة».

كرادزيت�ش :ال�صرب يحاكمون
�أمام محكمة الجزاء الدولية
أكد المسؤول السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادزيتش ،في
اختتام محاكمته بتهمة اإلبادة وارتكاب بعض أسوأ الفظائع في أوروبا منذ
الحرب العالمية الثانية ،إن الشعب الصربي «في مجمله» هو الذي يحاكم أمام
محكمة الجزاء الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
وقال كرادزيتش في مرافعته« :الشعب الصربي هو المتهم ،كل الشعب
الصربي» ،متهما ً مكتب المدعي بأنه ال يستهدف سوى الصرب في الجرائم التي
ارتكبت خالل حرب البوسنة ( )1995-1992وقال« :االتهام يسيء بعمق إلى
هؤالء الناس».
وك��رادزي��ت��ش متهم بأنه نظم م��ع ال��ج��ن��رال رات��ك��و مالديتش والرئيس
اليوغوسالفي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش عملية التطهير العرقي في
مناطق واسعة من البوسنة في اختتام تفكك يوغوسالفيا في  .1991وكان
هدفهم طرد المسلمين والكروات وآخرين من غير الصرب من هذه األراضي،
بحسب قرار االتهام.

كيري مستقبالً نظيره الصيني
أشار وزير الخارجية الصيني وانغ
يي من واشنطن إلى أن التظاهرات
المطالبة بالديمقراطية في هونغ
كونغ ،هي «شأن داخلي صيني» .في
حين رأى وزير الخارجية األميركي
ج��ون كيري ل��دى استقباله نظيره
الصيني إنه «يأمل بقوة أن تمارس
سلطات هونغ كونغ ضبط النفس»
بمواجهة المتظاهرين ،ف��ي هذه
المستعمرة البريطانية السابقة التي
عادت إلى الوطن األم عام .1997
م��ن ناحية أخ���رى ،ق��ال الرئيس
ب��اراك أوباما لوانغ« :إن الواليات
المتحدة تتابع عن كثب التطورات في
هونغ كونغ» وكذلك «أعرب عن األمل
في أن تحل الخالفات بين السلطات
والمتظاهرين في هونغ كونغ بالطرق
السلمية».

أم���ا م��س��ت��ش��ارة األم����ن ال��ق��وم��ي
األميركي س��وزان راي��س فقالت إن
المحادثات مع المسؤولين الصينيين
تمثل «ف��رص��ة م��ن أج��ل محادثات
معمقة ح���ول مستقبل ال��ع�لاق��ات
الصينية ـ األميركية» ،بحسب البيت
األبيض.
وسيزور أوباما بكين من  10إلى
 12تشرين الثاني.
وقال الوزير الصيني عبر مترجم
قبل أن يبدأ لقاءه مع كيري« :لقد
أوضحت الحكومة الصينية موقفها
بشكل ح��ازم ج��دا ً وواض��ح ج��داً .إن
ش����ؤون ه��ون��غ ك��ون��غ ه��ي ش��ؤون
داخلية للصين» .وأض���اف« :على
جميع الدول أن تحترم سيادة الصين
وه��ذا مبدأ أساسي يحكم العالقات
الدولية».

وفي إش��ارة إلى االضطرابات في
هونغ كونغ قال الوزير الصيني« :ال
يمكن ألي بلد أو مجتمع أو أي شخص
أن يتسامح مع أعمال غير مشروعة
تضر باألمن العام .وهذا يسري في
ال��والي��ات المتحدة ،كما يسري في
هونغ كونغ».
وردا ً على ه��ذا الكالم ك��رر كيري
ال��دع��وة إل��ى «ضبط النفس» وإلى
«احترام حق المتظاهرين في التعبير
عن آرائهم بشكل سلمي» ،وكرر «دعم
الواليات المتحدة لالنتخابات العامة
في هونغ كونغ».
وكانت وزارة الخارجية األميركية
أعلنت الثالثاء الماضي أن مسألة
التظاهرات في هونغ ستكون محور
بحث مع الوزير الصيني.

كابول :مقتل  3في هجوم لطالبان
قتل  3أشخاص على األقل في هجوم انتحاري نفذه أحد عناصر حركة طالبان
استهدف حافلة تابعة للجيش األفغاني في العاصمة كابول أمس ،بحسب ما
أعلنت وزارة الداخلية األفغانية.
وقال اإلعالم األفغاني المحلي إن سبعة آخرين على األقل أصيبوا في الهجوم.
ويعتبر هذا رابع هجوم من نوعه تنفذه حركة طالبان منذ تنصيب الرئيس
األفغاني الجديد أشرف غني يوم االثنين الماضي.
وك��ان سبعة جنود أفغان على االق��ل قد قتلوا وأصيب آخ��رون في هجوم
انتحاري استهدف أول من أمس األربعاء حافلة لنقل الجنود في كابول .وتبنت
حركة طالبان مسؤولية الهجمات األربع ،وقالت إنها جزء من حملتها العسكرية
التي انطلقت الصيف الماضي.
ويذكر أن الرئيس األفغاني الجديد وقع بعد تنصيبه مباشرة معاهدة تسمح
للقوات األميركية بالبقاء في أفغانستان بعد نهاية عام  ،2014في حين كان
سلفه حامد كرزاي قد رفض توقيع المعاهدة.
وتعهدت حركة طالبان محاربة حكومة الرئيس غني الجديدة واصفة إياها
«بالمهزلة المدبرة أميركياً».

تقرير �إخباري
ال�صين تدعم حكومة هونغ كونغ
ح���ذرت بكين أم��س م��ن مخاطر «ف��وض��ى» ف��ي حال
تواصلت الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ،
مؤكدة مجددا ً دعمها «الحازم» لرئيس الحكومة المحلية
ال���ذي يطالب المحتجون باستقالته وتأييدها لتدخل
الشرطة.
وق��ال��ت صحيفة «ال��ش��ع��ب» ال��ن��اط��ق��ة ب��اس��م الحزب
الشيوعي الحاكم ،في افتتاحية شديدة اللهجة إن��ه إذا
استمرت حركة المتظاهرين «غير المشروعة» للمطالبة
ب��ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف����إن «م��ج��ت��م��ع ه��ون��غ ك��ون��غ سيغرق
بالفوضى».
وكتبت الصحيفة إن «الحكومة المركزية تواصل دعم
إدارة ليونغ شون-يينغ بشكل حازم وثابت وكذلك إدارة
هذه األنشطة غير المشروعة من قبل شرطة المنطقة في
إطار القانون».
وفيما تتكثف التظاهرات التي ب��دأت األح��د الماضي
في المستعمرة البريطانية السابقة تجمع حوالى ثالثة
آالف شخص أمام مقر الحكومة المحلية لمطالبة ليونغ
باالستقالة قبل انتهاء النهار.
ويعتبر الكثير من المتظاهرين رئيس الحكومة بأنه
«دمية» في أيدي بكين ،والدعم الذي تقدمه له الحكومة
الصينية ليس من شأنه أن يطمئنهم.
من جانب آخر جاء في االفتتاحية إن «تصرفات حركة
«أوكوباي سنترال» تنتهك بوضوح قوانين هونغ كونغ
وتغلق الطرقات أمام حركة السير وتخل بالنظام العام».

وأضافت أن المتظاهرين «يضعون مطالب سياسية
ألق��ل��ي��ة ت��ت��ج��اوز ال���ق���ان���ون ،وت���ذه���ب إل���ى ح���د تعريض
االس��ت��ق��رار االجتماعي واالزده����ار االق��ت��ص��ادي لهونغ
كونغ للخطر وأخذ الرأي العام رهينة».
ويحتج المتظاهرون خصوصا ً على ق���رار الصين
ف��ي آب السماح بانتخاب مباشر لرئيس الحكومة في
هونغ كونغ في  2017مع االحتفاظ بالحق في مراقبة
الترشيحات .لكن صحيفة «الشعب» أكدت رفض بكين
التفكير ف��ي تسوية ح��ول ه��ذا الموضوع قائلة إن هذا
القرار «اتخذ بموجب بنود القانون األساسي (المطبق
في هونغ كونغ) وبعد م��ش��اورات مع مختلف شرائح
مجتمع هونغ كونغ وله أساس قانوني».

