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�إحراز تقدم في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا

هاغل :على الجي�ش الأميركي مواجهة الإرهاب ورو�سيا

ظريف :المفاو�ضات كانت �صعبة وال �ضرورة لتمديدها

بوتين ي�شارك بذكرى تحرير بلغراد:
�أوباما ينتهج �سلوك ًا عدائي ًا تجاه رو�سيا

ت��واص��ل��ت أم���س ف��ي العاصمة
النمسوية فيينا المحادثات النووية
بين إيران والدول الست الرامية الى
تحقيق اختراق والتوصل الى اتفاق
نووي نهائي و شامل ،حيث شارك في
اجتماعات اليوم الثاني من الجولة
الثامنة للمفاوضات ك��ل م��ن وزي��ر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
ونظيرته األوروبية كاثرين آشتون.
وك���ان���ت ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من
المفاوضات عقدت مساء يوم األربعاء
بين وزي ِر الخارجية اإليراني ونظيره
األم��ي��رك��ي ج��ون كيري واألوروب��ي��ة
ك��اث��ري��ن آش��ت��ون ،واس��ت��م��رت لست
ساعات ،حيث أكد ظريف في إفادة
صحافية لوسائل اإلع�لام اإليرانية
بعد ال��ج��ول��ة أن ت��ق��دم�ا ً تحقق في
محادثات نووية «صعبة للغاية»
جرت في فيينا ونوقشت فيها حلول
محتملة.
ون���ق���ل ع����ن ظ���ري���ف ق���ول���ه إن
المحادثات «كانت صعبة للغاية
وجادة ومكثفة ...لكن بدال ً من التركيز
على المشكالت ناقشنا حلوال ً أيضاً...
تحقق تقدم في كل المجاالت» ،فيما
نقل التلفزيون اإلي��ران��ي عن ظريف
قوله أيضا ً إن االجتماع المقبل مع
كيري وآش��ت��ون سيعقد في غضون
ثالثة أو أربعة أسابيع ،وأنه سيكون
من الصحيح عقد اجتماع الخبراء

بعد أسبوع أو أسبوعين ،موضحا ً أن
مكان عقده لم يتحدد بعد.
وأكد الوزير اإليراني أن المشاركين
في المفاوضات بشأن الملف النووي ال
يرون مسألة تمديد مهلة المفاوضات
مناسبة .وق��ال« :تبقى لنا نحو 40
يوما ً حتى نهاية المهلة ،وال أحد من
المفاوضين يعتقد أنه من المناسب
تمديد المشاورات» ،مضيفاً« :نحن
نشاطرهم هذا الرأي ونرى أن ذلك ال
يستحق حتى مجرد التفكير».

م��ن جهتها ،أك���دت موسكو على
لسان مصدر في بعثتها في فيينا
أنها مهتمة بإجراء جولة مفاوضات
جديدة بين السداسية الدولية وإيران
حول ملفها النووي في أقرب وقت.
ونقلت وك��ال��ة أن��ب��اء «ت���اس» عن
المصدر الروسي قوله« :إذا حصل
ذلك مبكرا ً كان ذلك أفضل ،ألن الوقت
المتبقي قليل للعثور على قواسم،
ولكي ال يتم الخروج عن موعد 24
تشرين الثاني».

وك����ان ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
الروسي سيرغي ريابكوف قد أشار
إل��ى أن مسألة مفاعل آراك ال ت��زال
عالقة ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ال��ج��اري��ة،
مؤكدا ً أن الطرفين يمكنهما العودة إلى
مناقشة موضوع تقييد نشاطات هذا
المفاعل النووي الذي لم يتم التوصل
إلى حل وسط حوله حتى اآلن.
وف��ي ما يتعلق بإمكانية توصل
الجانبين إل��ى ات��ف��اق ش��ام��ل حول
البرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،جدد
ريابكوف موقف موسكو الداعي إلى
أن يكون ه��ذا االتفاق مستداما ً وأن
يناسب الجميع« ،ومن وجهة النظر
ه��ذه ف��إن النتيجة أه��م م��ن الموعد
المحدد».
واع��ت��ب��ر ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي
أن األح����داث ال��ح��ال��ي��ة ف��ي ال��ع��راق
وسورية ال تساعد على إيجاد حلول
وسطى في المفاوضات بين إي��ران
والسداسية ،مشيرا ً إلى أن استخدام
القوة العسكرية ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» من قبل الواليات المتحدة
وحلفائها «ال يمكن أال نأخذه جميعنا
بعين االعتبار» ،موضحا ً أن موسكو
ترى عيوبا ً في السياسة األمريكية
في المنطقة وت��رى أنها تهمل قواعد
القانون ال��دول��ي ،وه��و «أم��ر واضح
بالنسبة إلى الجانب اإليراني أيضاً،
الذي يهمه استقرار المنطقة».

ال�سيد خامنئي خالل ا�ستقبال �شلح:
المعركة مع االحتالل م�صيرية ويجب �أن تر�سم و�ضعه النهائي
أعرب قائد الثورة في إيران السيد
ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي ع��ن س����روره حيال
انتصار غزة المقاومة في حرب الـ51
يوما ً وعجز الكيان الصهيوني أمام
األه��ال��ي المحاصرين ،معتبرا ً هذا
النصر العظيم بأنه بشارة انتصارات
كبرى.
وأكد السيد خامنئي ،لدى استقباله
أم��س األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة الجهاد
اإلس�لام��ي رم��ض��ان عبد ال��ل��ه شلح
والوفد المرافق له ،أن جمهورية إيران
اإلسالمية والشعب اإليراني يفتخران
بصمود المقاومة ،وأمل في أن تستمر
سلسلة انتصارتها حتى النهاية.
ووص��ف قائد الثورة ح��رب الـ51
يوما ً ومقاومة منطقة غزة الصغيرة،
بسكانها وإمكانياتها المحدودة في
مواجهة كيان عديم الرحمة وق��وة
عسكرية مدججة بمختلف اإلمكانات
والدعم ،بأنها مسألة مهمة ومدهشة.
وقال« :وفقا ً للحسابات والتحليالت
الروتينية ،فإنه ك��ان ينبغي على
الكيان الصهيوني بإمكانته المتاحة
أن يحسم األمر لمصلحته في غضون
ع��دة أي���ام ،ولكنه عجز ع��ن تحقيق
أهدافه وخضع لشروط المقاومة».
واَضاف« :ال يمكن وصف مساندة
األه��ال��ي للمقاومة وصمودهم أم��ام
غ��ارات العدو والقتل الوحشي ألكثر
من ألفي شخص ،بينهم العديد من
النساء واألط��ف��ال ،سوى بأنها لطف
وع��ون إلهي» ،مشيرا ً إل��ى أن تحقق
الوعد اإللهي في هذا المجال يشير الى
تحقق مثل هذه الوعود في الساحات
األكبر ،وأن اإلرادة اإللهية مبنية على
حسم القضية الفلسطينية بأيدي
المقاومة.
وأكد السيد خامنئي على ضرورة
التحلي بالوعي واليقظة في مواجهة

ال��م��ؤام��رات المعقدة للعدو ،كما لم
يستبعد تكرار االعتداءات الصهيونية
ع��ل��ى غ����زة ،وش����دد ع��ل��ى ض���رورة
رف��ع المقاومة لجهوزيتها وتعزيز
مستلزمات المواجهة.
كما وصف قائد الثورة التخطيط
اللتحاق الضفة الغربية في مواجهة
ال��ك��ي��ان الصهيوني ب��أن��ه م��ش��روع
أساس ،مؤكدا ً «أن الحرب مع الكيان
الصهيوني حرب مصيرية يجب أن
ترسم وضعه النهائي ،ويجب العمل
ع��ل��ى أن يشعر ال��ع��دو ف��ي الضفة
الغربية بنفس الهواجس التي يشعر
بها من جانب غزة».
وفي الختام ،وصف السيد خامنئي
ظ��روف المنطقة بـ»المعقدة» وقال:
«بالطبع إن آف��اق تطورات المنطقة
م��ش��رق��ة وج���ي���دة ،ون��أم��ل م��ن الله
سبحانه وتعالى أن يرشدنا الى ما

فيه صالح األمة اإلسالمية وفلسطين
وإفشال مؤامرات العدو».
م��ن ج��ان��ب��ه ،أع���رب األم��ي��ن العام
لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد
الله شلح عن ارتياحه حيال سالمة
السيد خامنئي ،وق���ال« :إن جميع
األخوة في المقاومة والجهاد اإلسالمي
كانوا يدعون عقب كل صالة ليمن الله
عليكم بالصحة والعافية ،ونأمل أن
نرى ذلك اليوم الذي نصلي فيه معكم
في المسجد األقصى».
وقدم شلح شرحا ً عن حرب الـ51
مهنئا ً قائد الثورة بهذا النصر ،وقال:
«ال ريب في أن هذا النصر تحقق في ظل
دعم الجمهورية اإلسالمية في إيران،
ول��وال المعونات الفعالة والحيوية
إلي��ران لما ك��ان بإمكان المقاومة أن
تنتصر في غزة».
وأضاف« :في الحقيقة ،إن انتصار

تكميلية إلعادة بناء األجزاء الشمالية
من خطوط سكك الحديد في صربيا،
والثانية لتوريد  27قطار ديزل إلى
صربيا.
وفي وقت سابق ،اعتبر بوتين أن
الرئيس األميركي باراك أوباما ينتهج
سلوكا ً ع��دائ��ي�ا ً ض��د روس��ي��ا ،الفتا ً
في الوقت نفسه إل��ى أن العقوبات
الغربية ضد موسكو مخالفة لقواعد
المنطق.
وف���ي مقابلة أج��رت��ه��ا صحيفة
«بوليتيكا» الصربية مع الرئيس
الروسي عشية زيارته إلى بلغراد،
أوض��ح بوتين« :لطالما سعينا إلى
بناء عالقات منفتحة وش��راك��ة مع
الواليات المتحدة ولكننا كنا نصطدم
ب��م��ح��اوالت للتدخل ف��ي شؤوننا
الداخلية».
وأضاف« :ما يحدث منذ بداية العام
بيننا يدعو إلى مزيد من التشاؤم.
فالرئيس األميركي أوباما صنف في
كلمته أم��ام الجمعية العامة لألمم
المتحدة ما أسماه العدوان الروسي
ف��ي أوروب�����ا ض��م��ن أه���م  3مخاطر
تتهدد البشرية إلى جانب وباء إيبوال
وتنظيم الدولة اإلسالمية» .واستطرد
بوتين« :ال يمكن توصيف الموقف
األميركي إال بالعدائي».

وقال حسيب صديقي ،المتحدث
باسم االستخبارات األفغانية« ،نأمل
أن يكون العتقال هذين القائدين
تأثيرا ً كبيرا ً على كل شبكة حقاني
وأن يخفض نشاطها» ،حيث يعد
أن���س ح��ق��ان��ي أح���د الشخصيات
المحورية في التنظيم ،وهو موكل
باتخاذ ال��ق��رارات االستراتيجية،
ك��م��ا ي��وص��ف ب��أن��ه ال��م��س��ؤول عن
«سياسة االنترنت» التابعة للحركة،
والمتخصصة بشن الحرب النفسية
في وسائل االتصال االجتماعي على
شبكة المعلومات الدولية .أما حافظ

وت��اب��ع ال��رئ��ي��س ال��روس��ي قائال:
«على شركائنا أن يدركوا بكل وضوح
أن م��ح��اوالت الضغط على روسيا
عبر إج��راءات أحادية الجانب وغير
شرعية ال تساعد في التوصل إلى
التسوية بل تزيد األمور تعقيداً» ،علما ً
أن القرارات القاضية بفرض عقوبات
جديدة تأتي بوتيرة شبه متزامنة مع
عقد اتفاقات من شأنها دفع العملية
السلمية إلى األمام.
وأضاف بوتين أنه إذا كان المراد
من العقوبات هو ع��زل روسيا فهو
هدف غير واقعي وعبثي ،ألن تحقيقه
مستحيل لكن السعي إليه قد يلحق
أضرارا ً جسيمة باالقتصاد األوروبي
والعالمي.
تصريحات بوتين جاءت بالتزامن
مع إعالن وزير الدفاع األميركي تشاك
هاغل أن الجيش األميركي سيضطر
إل��ى م��واج��ه��ة اإلره��اب��ي��ي��ن ،وكذلك
الجيش الروسي الحديث والقوي.
وق���ال ه��اغ��ل ف��ي واش��ن��ط��ن أمس
إن «سقف التحديات الماثلة أمام
ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي ف��ي المستقبل
سيرتفع وستصبح أك��ث��ر تنوعا ً
وص���ع���وب���ة ،ف��خ��ط��ر اإلره��اب��ي��ي��ن
والمتمردين سيتواصل ألمد طويل،
لكن سيتوجب علينا أيضا التعامل مع

روسيا المرتدة ،ومع جيشها الحديث
والفعال الواقف على عتبة الناتو».
وأكد رئيس البنتاغون أن الجيش
األم��ي��رك��ي ي��ض��م��ن أم���ن ال���والي���ات
المتحدة «وهو ما يتجسد في مناطق
غرب أفريقيا» ،حيث يحاول الجنود
األميركيون المساعدة في وقف انتشار
عدوى إيبوال ،وكذلك في بولندا ودول
البلطيق حيث يساندون قوات حلف
شمال األطلسي «في وجه العدوان
الروسي» ،باإلضافة إلى العراق حيث
يواجهون إرهابيي تنظيم الدولة
اإلسالمية.
م��ن جهتها ،ق��ال��ت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل في كلمة ألقتها
أمام البرلمان أمس إن العقوبات التي
فرضت على روس��ي��ا بسبب األزم��ة
األوكرانية كانت ضرورية لكنها ال
تمنع الحوار مع موسكو .ووصفت
الموقف في أوكرانيا بأنه «صعب
للغاية».
وكانت ميركل قد تحدثت قبل قمة
بين دول االت��ح��اد األوروب���ي وآسيا
عقد في مدينة ميالنو االيطالية أمس
الخميس ،حيث ستلتقي مع زعماء
آخرين من أوروب��ا الرئيس الروسي
ألول مرة منذ شهور.

رئي�س وزراء �إيطاليا :الرئي�س الرو�سي �سيلتقي بورو�شينكو في ميالنو

مو�سكو :تنامي النزعة النازية في �أوكرانيا مثير للقلق
أعلن رئيس الوزراء اإليطالي أن الرئيس الروسي
سيجري لقاء مع نظيره األوكراني في ميالنو يوم
الجمعة ،فيما قال الكرملين إن اتفاقا ً بهذا الشأن لم
يتم التوصل إليه بعد.
وأشار رئيس الحكومة اإليطالية ماتيو رينتسي
إل��ى أن اللقاء سيعقد على هامش قمة «آسيا -
أوروب��ا» ،مؤكدا ً أن المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ورئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيشاركون في
مباحثات ميالنو.
وكان يوري أوشاكوف ،مساعد الرئيس الروسي،
ذكر في وقت سابق أن القضية األوكرانية ستبحث
بشكل مفصل على هامش قمة «آسيم» ،وأشار إلى
أن التحضيرات جارية لمشاركة الرئيس فالديمير
بوتين في اجتماع رباعي في ما يسمى «إط��ار
نورماندي» ،لكنه لفت إلى أنه لم يتم حتى اآلن
االتفاق بشكل نهائي على عقد هذا االجتماع.
كما قال أوشاكوف إن الرئيس بوتين والرئيس

األوكراني بيوتر بوروشينكو قد يعقدان محادثات
ثنائية خ�لال القمة ف��ي ميالنو يومي الخميس
والجمعة ،لكنه أكد أنه لم يتم التوصل بعد إلى
اتفاق في هذا الصدد.
وج��اء ذل��ك في وق��ت أعربت وزارة الخارجية
الروسية عن قلقها من تنامي النزعات النازية
الجديدة في أوكرانيا ،معتبرة تظاهرات القوميين
المتشددين التي جرت يوم الثالثاء خرقا ً لمبادئ
القانون الدولي.
وقال مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق
اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون قسطنطين
دول��غ��وف ،ف��ي ب��ي��ان ص��در عنه أم���س ،إن هذه
التظاهرات هي «إهانة وقحة ومرفوضة» لذكرى
الماليين من سكان االتحاد السوفيتي وغيرهم ممن
ضحوا بحياتهم من أجل تحرير العالم من طاعون
النازية.
وأع��رب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن
تضغط المنظمات الدولية ،بما فيها األمم المتحدة

ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا،
على سلطات كييف التي «تواصل تجاهل التزامات
أوكرانيا الدولية في مجال حقوق اإلنسان وسيادة
القانون بشكل علني» ،مؤكدا ً أن مواجهة تمجيد
النازية تتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي ،بما
في ذلك القوى البناءة في أوكرانيا نفسها.
إلى ذلك ،أعلنت «جمهورية دونيتسك الشعبية»
ي��وم أم��س أن نحو  30شخصا ً قتلوا في قصف
تعرضت له المدينة من قبل العسكريين األوكرانيين
في اليوم السابق.
وف��ي اجتماع خ��اص بالتحقيق ف��ي الجرائم
المرتكبة في أراض��ي الجمهورية ،قالت مسؤولة
في حكومة الجمهورية إن عشرات المباني السكنية
تضررت من القذائف ،فيما دمر عدد منها جزئياً.
هذا وأعلنت المسؤولة أن العسكريين األوكرانيين
يستخدمون راجمات «غراد» الصاروخية لقصف
أحياء دونيتسك ،مشيرة إلى أن أحد شوارع المدينة
تم قصفه سبع مرات منذ صباح يوم أمس.

ال�صين ترف�ض ت�صريحات وا�شنطن و لندن حول االحتجاجات وتعتبره �ش�أن ًا داخلي ًا

�أفغان�ستان تعتقل نجل
م�ؤ�س�س �شبكة حقاني الإرهابية
اعتقلت ق���وات األم���ن األفغانية
قائدين ميدانيين تابعين لشبكة
حقاني ،المنظمة اإلرهابية المرتبطة
بحركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية
ع��ن م��ص��در أم��ن��ي أف��غ��ان��ي أن أح��د
المعتقلين ه��و أن��س حقاني ،نجل
مؤسس التنظيم جالل الدين حقاني،
وأخو القائد الحالي للتنظيم سراج
الدين حقاني ،أما المعتقل الثاني فهو
حافظ رشيد ،الذي تؤكد االستخبارات
األفغانية ب��أن��ه م��ن ضمن ق��ي��ادات
التنظيم.

المقاومة في غزة هو انتصار الشعب
الفلسطيني ،وبالرغم من الخسائر
الكبيرة التي تحملها الناس في هذه
الحرب غير المتكافئة ،ف��إن مواكبة
وصبر ومقاومة األهالي كانت مشهودة
ونموذجبة».
ووص����ف األم��ي��ن ال��ع��ام للجهاد
اإلسالمي توجيهات السيد خامنئي
خالل الحرب والتأكيد على ضرورة
تسليح الضفة الغربية لمواجهة الكيان
الصهيوني بأنها كانت مسألة أساسية
ومؤثرة أدت الى النهوض بمستوى
معنويات وقدرات المجاهدين.
وأش���ار ال��ى ال��وع��ود التي قدمتها
ب��ع��ض ال����دول إلع����ادة إع��م��ار غ��زة،
وق��ال« :ال نعقد األمل كثيرا ً على مثل
ه��ذه ال��وع��ود ،وال أم��ل لنا س��وى الله
للتعويض عن خسائرنا الناتجة من
العدوان الصهيوني».

ج��دد الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين خالل زيارته لصربيا التأكيد
على ثبات الموقف المبدئي الروسي
إزاء قضية إقليم كوسوفو.
وقال بوتين خالل لقاء مع نظيره
الصربي توميسالف نيكوليتش في
بلغراد ،أم��س ،إن الموقف الروسي
«م��ب��ن��ي ل��ي��س ف��ق��ط ع��ل��ى ع�لاق��ات
الصداقة القائمة بيننا ،ب��ل وعلى
القانون الدولي والعدالة».
و تأتي زي���ارة الرئيس الروسي
ل��ص��رب��ي��ا ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ذك��رى
الـ 70لتحرير العاصمة بلغراد من
النازيين في عملية مشتركة للجيش
األحمر السوفياتي وجيش التحرير
الوطني اليوغوسالفي ،حيث شارك
بوتين نظيره الصربي توميسالف
نيكوليتش في وضع إكليل من الزهور
عند النصب التذكاري للجنود الذين
حرروا المدينة أثناء الحرب العالمية
الثانية.
وعلى هامش ال��زي��ارة القصيرة،
وق��ع��ت روس��ي��ا وص��رب��ي��ا مجموعة
من االتفاقيات المشتركة ،كما عقد
بوتين مباحثات مع نظيره الصربي
ورئيس الوزراء ألكسندر فوتشيتش،
تناولت مسائل الطاقة وديون الغاز
المستحقة لروسيا على صربيا والتي
تقدر بـ 198.2مليون دوالر.
كما ن��اق��ش ال��رئ��ي��س��ان إمكانية
فتح السوق الروسية أم��ام واردات
س���ي���ارات «ف���ي���ات» ال��م��ن��ت��ج��ة في
م��ص��ان��ع ص���رب���ي���ا .وت����م ت��وق��ي��ع
تسع اتفاقيات بين البلدين ،منها
اتفاقية حكومية مشتركة للتعاون
ف��ي ال��م��ج��ال ال��ع��س��ك��ري التقني،
إضافة إل��ى بروتوكول بين شركة
«غ���ازب���روم أك��س��ب��ورت» الروسية
والحكومة الصربية ممثلة بشركتي
«ي��وغ��وروس��غ��از» و»ص��رب��ي��اغ��از»،
ومذكرة حول كفاءة الطاقة والحفاظ
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وال��ط��اق��ة المتجددة
بين وكالة الطاقة الروسية ووزارة
الطاقة في صربيا ،عالوة على توقيع
بروتوكول لتبادل البيانات الجمركية
للبضائع.
كما وقعت شركة سكك الحديد
الروسية اتفاقيتين األول��ى وثيقة
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حاكم هونغ كونغ ي�أمل في بدء حوار مع الطلبة الأ�سبوع المقبل
رشيد ،فهو قائد ميداني ،فقد شارك
في عدة هجمات إرهابية في والية
خوست.
وتتمركز شبكة حقاني بصورة
رئيسة على األراض��ي الباكستانية،
وك��ان��ت ت��ع��رف س��اب��ق �ا ً ب��ال��ح��زب
اإلس�لام��ي األف��غ��ان��ي ،وق��د شاركت
بنشاط في الحرب األهلية التي بدأت
بعد وصول حزب الشعب الديمقراطي
إل��ى السلطة في كابل وم��ا ت�لاه من
دخ���ول ق���وات االت��ح��اد السوفياتي
إل��ى البالد نهاية سبعينات القرن
الماضي.

ق��ال رئيس السلطة التنفيذية في هونغ
كونغ «ليونغ تشون ينغ» أم��س إن��ه يأمل
أن تجري حكومته م��ح��ادث��ات م��ع الطلبة
المطالبين بالديمقراطية األسبوع المقبل.
وقال إنه «خالل األيام األخيرة وحتى هذا
الصباح ،أبلغنا الطالب عبر وسطاء أننا نريد

فتح ح��وار حول االنتخابات في أق��رب وقت
ممكن وخالل األسبوع المقبل إذا أمكن».
وأدل���ى ليونغ ب��ه��ذه التصريحات بعد
أسبوعين م��ن االحتجاجات التي أصابت
مناطق من المدينة بالشلل ،طالب خاللها
المحتجون بانتخابات حرة عام  2017كما

المفو�ض ال�سامي لحقوق الإن�سان
يبحث زيارة التبت مع بكين
قال مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ،أمس ،إنه يناقش مع السلطات
الصينية زيارة إقليم التبت المضطرب ،مشيرا ً إلى أن الصين وافقت على الزيارة من حيث
المبدأ عند مراجعة سجلها في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الذي يتحقق
بانتظام من سجالت كل الدول األعضاء في المنظمة الدولية.
وقال المفوض زيد رعد الحسين في أول مؤتمر صحافي له في جنيف بعد ستة أسابيع
من توليه المنصب« :وافقت الصين في مراجعتها الدورية الشاملة على توصية زيارة
يجريها المفوض السامي للتبت .لذا فنحن نناقش هذا األمر مع السلطات الصينية».
إلى ذلك ،قال االتحاد األوروبي ،أمس ،إن زعماء من الصين واالتحاد األوروبي اتفقوا على
تكثيف التعاون للتصدي «للتطرف واإلرهاب» في الشرق األوسط وأفريقيا.
وأجرى رئيس الوزراء الصيني ،لي كه تشيانغ ،محادثات مع رئيس المفوضية األوروبية،
جوزيه مانويل باروزو ،ورئيس المجلس األوروبي ،هيرمان فان رومبوي ،على هامش قمة
آسيا -أوروبا في مدينة ميالنو اإليطالية.
وقال بيان لالتحاد األوروبي ،صدر بعد المحادثات ،إنهم «استعرضوا الوضع في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل (في أفريقيا) واتفقوا على تعزيز التعاون للتصدي
للتهديد المشترك المتمثل في التطرف واإلرهاب في هذه المناطق».
وقال بيان االتحاد االوروبي إن زعماء االتحاد والصين اتفقوا أيضا ً على أهمية إعادة
السالم واالستقرار إلى اوكرانيا وفقا ً لمبادئ األمم المتحدة ،كما أكد الجانبان التزامهما
باالنتهاء في أقرب وقت ممكن من اتفاق ثنائي طموح لالستثمار.

طالبوا بتنحي ليونغ ،في وقت تتمسك فيه
بكين بالموافقة أوال ً على المرشحين لمنصب
رئيس السلطة التنفيذية قبل االنتخابات.
وك��ان��ت أمينة السلطة التنفيذية ك��اري
الم قد ألغت محادثاتها مع زعماء الطلبة
أوائل الشهر الماضي قائلة إن الحوار البناء
مستحيل.
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،ش����ددت وزارة
الخارجية الصينية على أنه ال يحق لواشنطن
التدخل في ش��ؤون هونغ كونغ الداخلية
بذريعة التحقيق في حاالت اعتداء الشرطة
على متظاهرين هناك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية
هونغ ل��ي ،أم��س ،إن المشاركين في حركة
«اح��ت��ل��وا ال��م��رك��ز» ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ قاموا
بإغالق الطرق بشكل غير شرعي ولم يصغوا
إلى دعوات الشرطة ،وخالفوا النظام العام»،
مؤكدا ً أن ذلك يمثل خرقا ً صارخا ً للقانون ،وال
يمكن أن تلقى هذه األفعال ترحيبا ً في أي بلد
من بلدان العالم.
كما رفضت الصين تصريحات أدل��ى بها
رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
عن حقوق مواطني هونغ كونغ في انتخاب
رئيس سلطتهم التنفيذية ،وق��ال المتحدث
ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة الصينية إن ذل��ك شأن
داخلي .وأضاف« :هونغ كونغ منطقة إدارية
خاصة تابعة للصين .ال يحق ألي حكومة
أجنبية أو شخص أجنبي اإلش��ارة إلى هذه
المسألة».
وكان كاميرون قد قال ردا ً على استفسار
في مجلس العموم بشأن االضطرابات التي
تشهدها هونغ كونغ منذ أسبوعين احتجاجا ً
على قيود فرضتها الصين على اختيار رئيس

السلطة التنفيذية إنه من المهم أن يتمتع
مواطنو هونغ كونغ بالحريات والحقوق التي
حددتها اتفاقية ثنائية قبل أن تسلم بريطانيا
المنطقة للصين عام  ،»1997و أضاف أنه
«م��ن المهم أن تنطوي الديمقراطية على
اختيارات حقيقية» مبرزا ً األهمية التي تعلقها
بريطانيا على هذه االتفاقية.
واستطرد قائالً« :إنها تتحدث عن حقوق
وح��ري��ات خاصة ب��األف��راد وحرية التعبير
وال��ص��ح��اف��ة والتجمع واالت��ص��ال والسفر
والحركة واإلضراب».
وف��ي ش��أن متصل ،ق��ال��ت هيئة اإلذاع���ة
البريطانية « ،»BBCفي بيان صدر عنها،
إن ج��ه��از ال��رق��اب��ة الصيني أغ��ل��ق موقعها
على اإلنترنت في خطوة تأتي فيما تتصاعد
التوترات في هونغ كونغ بين المحتجين
المطالبين بالديمقراطية والشرطة.
وأضافت الهيئة أن هذا اإلج��راء يبدو أنه
رقابة متعمدة .ولم توضح السبب الذي دفع
إلى هذه الخطوة من جانب بكين التي أغلقت
أيضا ً المواقع اإللكترونية لصحيفة «نيويورك
تايمز» ووكالة أنباء «بلومبرغ» وموقع هيئة
اإلذاعة البريطانية باللغة الصينية.
وق���ال بيتر ه��وروك��س ،م��دي��ر مجموعة
الخدمات العالمية في « ،»BBCإن الهيئة
ت��دي��ن ب��ش��دة أي م��ح��اوالت لتقييد حرية
الحصول على األخبار والمعلومات ونحن
نحتج لدى السلطات الصينية.
وف��ي أول رد صيني على ال��ح��ادث��ة ،قال
المتحدث ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة الصينية إن
بكين تحترم حرية الولوج إلى اإلنترنت ،إال
أن الحكومة الصينية تقوم في الوقت ذاته
برقابة شرعية على الشبكة العنكبوتية.

