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كيري :ننوي التعاون مع رو�سيا في حل الق�ضايا الدولية
الأمم المتحدة :الأقلية الإيزيدية
مو�سكو وكييف وبروك�سيل تف�شل في االتفاق حول توريدات الغاز الرو�سي �إلى �أوكرانيا تعر�ضت لمحاولة �إبادة
أعلن وزي��ر الخارجية األميركي
جون كيري أن بالده تنوي التعاون
مع روسيا في حل القضايا الدولية
بالرغم من األزمة في أوكرانيا.
وق����ال ك��ي��ري ع��ق��ب م��ح��ادث��ات
م��ع نظيره األل��م��ان��ي ف��ران��ك فالتر
شتاينماير ف��ي ب��رل��ي��ن أم���س« :ال
نسعى إلى النزاع مع روسيا ،بل نريد
أن نعمل بالتعاون معها على حل
القضايا المهمة في العالم».
من جانبه ،دعا شتاينماير رئيسي
روسيا فالديمير بوتين وأوكرانيا
بيوتر بوروشينكو إلى بذل قصارى
جهدهما م��ن أج��ل تنفيذ اتفاقات
مينسك ،قائال إنه «ال يمكن السماح
بتقسيم أوروبا من جديد» بعد مرور
 25عاما ً على انهيار جدار برلين.
وجاء ذلك في وقت فشلت روسيا
وأوكرانيا واالتحاد األوروبي مجددا ً
في إبرام اتفاقية موقتة بشأن توريد
الغاز الروسي إلى أوكرانيا ،مع انعدام
وجود مصادر مالية لدى كييف لسداد
االستحقاقات الروسية ،كما تقرر عقد
لقاء ثان األربعاء المقبل.
وصرح المفوض األوروبي للطاقة
غونتر أوتينغر في ختام االجتماع
ال��ذي عقد في بروكسيل ،بمشاركة
وزي���ر ال��ط��اق��ة ال��روس��ي ألكسندر
نوفاك ووزير الطاقة وصناعة الفحم
األوكراني يوري برودان ،بأن العقبة
الرئيسية أم��ام إب���رام اتفاقية غاز
مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا ،تكمن
في تقاعس كييف منذ سبعة أشهر
عن سداد قيمة الغاز الذي استلمته
من روسيا.
هذا ولم تحدد المفوضية األوروبية
بعد مصادر التمويل لسداد ديون
أوكرانيا ،على أن تبحث في مجلس
أوروبا قضية تخصيص قرض لكييف
في هذا الشأن.
واقترح أوتينغر استخدام الموارد

المالية التي تحصل عليها شركة
«نفطوغاز» األوكرانية مقابل ترانزيت
الغاز الروسي ،لسداد قيمة توريدات
الغاز المؤقتة إلى أوكرانيا ،الفتا ً إلى
أنه في حال تعذر على «نفطوغاز»
الدفع ،فمن الممكن أن تقوم شركة
أوروبية بدور الوسيط في إم��دادات
الغاز إلى أوكرانيا ،عن طريق شراء
الغاز الروسي ثم إعادة بيعه.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أك���د ن��وف��اك رف��ض
موسكو لهذا المقترح ،مشيرا ً إلى
أن اتفاقية الغاز الموقتة ال تنص
على إمكانية سداد الدين األوكراني
عن الغاز من قيمة ترانزيت الغاز،
مضيفا ً أن روسيا تعتبر أن المصادر
المحتملة لسداد الدين هي ضمانات
من البنوك األوروبية الرائدة وقروض
قصيرة األجل وموارد البنك األوروبي

ل�لإن��ش��اء والتعمير أو المفوضية
األوروبية ،علما ً أن أوكرانيا لن تتلقى
الدفعة األول���ى م��ن ق��رض صندوق
النقد الدولي إال في العام .2015
وأشار نوفاك إلى أن ديون أوكرانيا
أم��ام «غ��ازب��روم» بلغت  4.5مليار
دوالر ،وذلك بعد قيام روسيا بإعادة
احتساب حجم الدين وحسم مليار
دوالر منها ،سيتم س��داد  1.4مليار
دوالر منه قبل نهاية الشهر الجاري،
و 3.1مليار دوالر قبل نهاية العام.
وأضاف أن مبلغ الدفع المسبق لقيمة
ال��غ��از ال��روس��ي ف��ي تشرين الثاني
 2014قد يبلغ  770مليون دوالر.
هذا وتم االتفاق مبدئيا ً في إطار
اللقاء على سعر الغاز لفترة االتفاقية
الموقتة حتى آذار  ،2015بواقع 385
دوالرا ً لكل ألف متر مكعب ،وضمن

الجانب الروسي أن السعر لن يتغير
بقرار من الحكومة أو البرلمان ،وأن
مبدأ «استلم أو ادفع» لن يسري خالل
ه��ذه الفترة ،في حين أك��د الجانب
األوكراني قبوله بهذا السعر لفترة
الشتاء.
ال��ى ذل���ك ،أش���ار استطالع ل��رأي
الناخبين في أوكرانيا إلى أن ستة
أحزاب سياسية ستتجاوز نتائجها
في االنتخابات البرلمانية  5في المئة
من األصوات ،ما سيسمح لها بدخول
البرلمان الجديد.
وأوض��ح االستطالع ال��ذي أج��راه
معهد «هورشنين» أن ائتالف الرئيس
الحالي بيوتر بوروشينكو سيحصل
على  24,2في المئة من األص��وات،
وح���زب «باتكيفشينا» (ال��وط��ن)
على  10,4ف��ي ال��م��ئ��ة ،و»الجبهة

الشعبية»  7,9في المئة ،والحزب
ال��رادي��ك��ال��ي  7,4ف��ي المئة ،بينما
سيكون من نصيب «الموقف المدني»
و»ساموبوميش»  5,4في المئة و5,3
في المئة على التوالي.
وت��دل نتائج االستطالع على أن
الحزب الشيوعي األوكراني وكذلك
ح��زب الحرية القومي المتشدد لن
يتمكنا من تجاوز الحاجز االنتخابي
( 5في المئة) للحصول على مقاعد
في البرلمان الجديد.
ُي���ذك���ر أن  19ف���ي ال��م��ئ��ة من
األوكرانيين لم يحددوا بعد الحزب
ال��ذي سيدعمونه ف��ي االنتخابات
البرلمانية التي ستجري في البالد
في  26تشرين األول ،بينما امتنع 3,5
في المئة من الناخبين عن اإلجابة عن
أسئلة االستطالع.
هذا وأعلن المكتب اإلعالمي لمجلس
مدينة دونيتسك األربعاء  22تشرين
األول أن مدنيا ً قتل وأصيب  5بجروح
خالل الساعات الـ 24الماضية.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ات��ه��م المكتب
اإلع�لام��ي لـ»نوفوروسيا» (اتحاد
جمهورتي دونيتسك ولوغانسك)
القوات األوكرانية بخرق نظام وقف
إط�لاق ال��ن��ار  40م��رة خ�لال الليلة
الماضية ،ما أدى إلى إصابة  18مدنيا ً
و 3مسلحين من ق��وات «دونيتسك
الشعبية».
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،أع��ل��ن��ت مجموعة
«المقاومة اإلعالمية» من كييف أن
ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة تعرضت خالل
ال��س��اع��ات الـ 24الماضية لقصف
مسلحي دونيتسك حوالى  30مرة،
خ��ص��وص �ا ً ف��ي ض��واح��ي المدينة
وم��ط��اره��ا ،ف��ي حين أش��ار المكتب
اإلعالمي للعملية األمنية األوكرانية
إلى انخفاض الهجمات على مواقع
القوات األوكرانية الليلة الماضية.

�إيران تعلن اعتقال جوا�سي�س قرب مفاعل بو�شهر النووي

يقود إلى رفع العقوبات السياسية
واالقتصادية األميركية عنها على
الفور.
وف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ،ق��ال

المتحدث باسم اإلدارة األميركية
ج��وش أي��رن��س��ت إن ال��ت��وص��ل إلى
اتفاقية سيتطلب التأكد من التزام
طهران ببنودها ،وبعد ذل��ك يمكن

�أفخم :زيارة ظريف �إلى ال�سعودية لم تحدد بعد
قالت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية ،مرضيّة أفخم ،إن زيارة وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف المقبلة
للسعودية ستشهد بحث القضايا المهمة ،موضحة أن الفترة الزمنية للزيارة لم تحدد بعد.
وأضافت أفخم ،خالل مؤتمرها الصحافي األسبوعي الذي عقدته أمس ،أن الحوارات بين إيران ودول الجوار مهمة في
ظل الظروف الحساسة في المنطقة ،منوهة في هذا الجانب الى أن الحوارات بين إيران وتركيا بشأن القضايا اإلقليمية
بناءة على الرغم من االختالف في وجهات النظر.
من جهة أخرى ،أشارت أفخم الى أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور إسبانيا نهاية األسبوع الحالي والصين
مطلع األسبوع المقبل.
وحول األوضاع في سورية والعراق ،صرحت متحدثة الخارجية اإليرانية أن لدى طهران شكوكا ً حيال جهود التحالف
األميركي بالتصدي لـ «داعش» ،وشددت على أن الصمود والمقاومة الشعبية في مدينة عين العرب السورية يعدان مثار
إعجاب .وأكدت أن آمرلي وعين العرب منطقتان مهمتان ويجب دعم المقاومة الشعبية فيهما ،موضحة أن إيران سترسل
مساعداتها الى عين العرب مع توفر الظروف الممهدة.
وحول المحادثات النووية بين إيران والدول الست ،قالت أفخم« :هناك هدفان أساسيان في االتفاق النووي ،هما إزالة
القلق وإلغاء الحظر» ،موضحة أن المحادثات النووية جارية وفق المهلة المحددة .وأكدت أال اتفاق بين إيران والدول
الست على أي بند ما لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن مختلف القضايا ،مشيرة الى أن االتصاالت بين إيران والدول الست
قائمة على مختلف المستويات.
وحول التقرير األخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أكدت أفخم أن التقرير يظهر أن إيران نفذت التزاماتها ،منوهة بأن
تقرير أمانو بشأن برنامج إيران النووي لم تنشره إحدى الوكاالت بشكل دقيق .وقالت« :المحادثات النووية ال تقتصر
على القرار السياسي وإنما هناك جوانب فنية أيضاً» ،موضحة« :هناك مشاكل فنية في المحادثات النووية ونأمل أن ُتح ّل
قريباَ».

للواليات المتحدة أن تشرع في رفع
العقوبات.
وأضاف المتحدث أن إدارة باراك
أوب���ام���ا ع��ل��ى ات��ص��ال مستمر مع

كغنائم ح���رب ،م��ف��ت��خ��را ً بإحيائه
العبودية .وأقر التنظيم للمرة األولى
في العدد األول من مجلته الدعائية،
«دابق» ،باحتجازه وبيعه اإليزيديين
كرقيق.
وإث��ر هجوم الجهاديين ،حوصر
ع��ش��رات آالف اإلي��زي��دي��ي��ن ف��ي جبل
سنجار لعدة أيام في آب الماضي ،فيما
تعرض آخرون الى مذابح ،وظل مصير
آخرين مجهوال ً حتى اآلن.
ون���ددت منظمة «هيومن رايتس
ووت��ش» باالعتداءات الجنسية التي
تتعرض لها النساء اإليزيديات اللواتي
يقوم اإلرهابيون بشرائهن وبيعهن.
وق��ال��ت إن «الخطف ال��ذي يتعرض
له المدنيون اإليزيديون ،إضافة إلى
االستغالل المنهجي لهؤالء ،يمكن أن
يشكال جرائم ضد اإلنسانية».
وح��ذر ق��ادة وناشطون حقوقيون
إيزيديون من أن هذه األقلية الضاربة
ج��ذوره��ا في التاريخ ب��ات وجودها
على أرض أجدادها مهددا ً بفعل أعمال
العنف والتهجير األخيرة.

كوريا ال�شمالية تفرج عن �أميركي بدون �صفقة مقاي�ضة

كيري :رفع العقوبات عن �إيران مرتبط بموقف الكونغر�س

أعلن وزي��ر الخارجية األميركي
جون كيري أمس أن إدارة الرئيس
ب����اراك أوب��ام��ا ستحترم أي ق��رار
للكونغرس بشأن إي��ران ،مؤكدا ً أن
أي تعليق للعقوبات لن يمر بدون
موافقته.
وق��ال كيري في سياق رده على
سؤال حول ما إذا كان على المشرعين
األميركيين أن يبقوا خارج دائرة صنع
القرار في عملية تعليق العقوبات
ضد إي��ران« :أن��ا شخصيا ً أعتقد أن
للكونغرس ،كما للرئيس ،دورا ً هاما ً
للغاية في هذا األمر».
وأض���اف أن التعليق المحتمل
للعقوبات الصادرة ضد إيران في أي
اتفاق نووي «لن يستبعد بأي شكل
من األشكال الكونغرس من العملية
أو يشير إلى أن الكونغرس لن يجري
تصويتا ً في نهاية األم���ر» .وتابع:
«إننا نتوقع عقد جلسات ومناقشات،
وبالطبع سنطلعه (الكونغرس) على
المستجدات خالل األسابيع المقبلة،
ونتطلع إلى مشاركة جادة وعميقة
من الكونغرس في هذا الصدد».
وكان البيت األبيض أعلن في وقت
سابق أن توقيع اتفاقية نهائية مع
إي��ران بشأن برنامجها النووي لن

أعلن مساعد األمين العام لألمم
المتحدة لشؤون حقوق اإلنسان إيفان
سيمونوفيتش أن األقلية اإليزيدية في
العراق تعرضت لـ«محاولة إب��ادة»
على أيدي تنظيم «داعش».
وق��ال سيمونوفيتش إن «األدل��ة
تظهر بوضوح وجود محاولة الرتكاب
إبادة» بحق األقلية اإليزيدية في شمال
العراق ،وذل��ك خالل مؤتمر صحافي
ع��ق��ده ف��ي م��ق��ر األم���م ال��م��ت��ح��دة في
نيويورك إثر عودته من العراق ،حيث
أمضى أسبوعا ً التقى خالله مسؤولين
والجئين في إربيل وبغداد ودهوك.
وأكد المسؤول األممي أن الفظائع
التي ارتكبها تنظيم «داعش» على مدار
األشهر األربعة األخيرة يمكن اعتبارها
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية،
م��ؤك��دا ً أن ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ارتكبها
التنظيم المتطرف بحقهم يمكن وصفها
بـ»محاولة إبادة» نظرا ً إلى وجود أدلة
على أن��ه ك��ان يريد تصفيتهم إذا ما
رفضوا اعتناق اإلسالم.
وف��ر عشرات آالف اإليزيديين من
دي��اره��م ف��ي ش��م��ال ال��ع��راق خشية

مقتلهم بسبب معتنقهم الديني على
أيدي إرهابيي «داعش» الذين اجتاحوا
مناطقهم وسيطروا عليها ،وخصوصا ً
مدينة سنجار ،الموطن الرئيسي لهذه
األقلية في شمال غربي العراق.
وتعود جذور اإليزيديين إلى أربعة
آالف سنة ،وق��د تعرضوا لهجمات
متكررة من قبل اإلرهابيين في السابق
بسبب طبيعة ديانتهم الفريدة من
نوعها وال��ت��ي يعتبرها اإلرهابيون
«عبادة للشيطان» ويحللون بالتالي
دماء كل من يرفض التخلي عنها.
وقال سيمونوفيتش إنه تسنى له
خ�لال زي��ارت��ه إل��ى ال��ع��راق أن يلتقي
حوالى  30إيزيديا ً رووا له التجارب
ال��م��ري��رة ال��ت��ي ق��اس��وه��ا على أي��دي
إرهابيي «داعش» ،بما في ذلك إعدام
هؤالء لمجموعة من اإليزيديين الذين
ُجمعوا في مدرسة وتمت تصفيتهم
بعدما رفضوا اعتناق اإلسالم.
وف��ي مطلع تشرين األول ،أعلن
تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي أن��ه منح
النساء واألط��ف��ال اإليزيديين الذين
أسرهم في شمال العراق إلى مقاتليه
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الكونغرس األميركي حول هذا الشأن،
على اعتبار أن جزءا ً من العقوبات تم
فرضها بقرار المشرعين ،فيما فرض
الجزء الثاني بناء على المراسيم
الرئاسية.
وفي وقت سابق ،أفاد إريك شولتز،
مساعد المتحدث باسم إدارة أوباما،
ب��أن بعض العقوبات األميركية ال
يمكن إلغاؤها إال عن طريق سنّ قانون
خاص بذلك ،األمر الذي سيتطلب عمل
الكونغرس.
وج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت ق���ال وزي��ر
االستخبارات واألمن الوطني اإليراني
محمود علوي إنه تم اعتقال عدد من
الجواسيس قرب المفاعل النووي في
بوشهر.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة أن��ب��اء «ف���ارس»
اإليرانية عن علوي أن��ه تم اعتقال
متورطين ب��أع��م��ال تجسس لنقل
معلومات لجهات خارجية وعمليات
تخريب في منطقة المفاعل النووي.
وتأتي هذه التطورات قبيل انتهاء
المدة المحددة للتوصل إلى اتفاق
بين طهران وال���دول الكبرى بشأن
الملف النووي اإليراني والتي تنتهي
في الـ  24من الشهر المقبل.

الرئي�س الأفغاني الجديد يزور ال�صين
في �أول رحلة خارجية له

أعلن المتحدث باسم البيت األبيض
ج��وش إيرنست أن سلطات كوريا
الشمالية أفرجت عن جيفري فول،
أحد األميركيين الثالثة المحتجزين
لديها ،مشيرا ً إل��ى أن البنتاغون
هو ال��ذي سيعتني بإعادة فول إلى
أرض الوطن ،وأن الواليات المتحدة
دعت بيونغ يانغ إلى إطالق سراح
مواطنيها اآلخرين.
وك����ان ف���ول وص���ل إل���ى ك��وري��ا
الشمالية بتأشيرة سياحية مع
ال��م��واط��ن األم��ي��رك��ي اآلخ���ر ،ماتيو
ميللر ،وتم اعتقالهما في نيسان عام
 .2014وأدين ميللر من قبل محكمة
في أواس��ط أيلول من العام نفسه
بتهمة القيام بـ«عمل عدائي» لدى
عبوره حدود البالد ،مع صدور حكم
بالسجن عليه لمدة  6سنوات.
أما جيفري فول فرجحت وسائل
إعالم أنه اعتقل بسبب تركه نسخة
من الكتاب المقدس في غرفة فندقه،
في حين اعتقل كينيث باي ،األميركي
من أص��ل ك��وري ،ع��ام  2012وحكم
عليه بالسجن لمدة  15سنة بتهمة
ق��ي��ام��ه ك��ن��اش��ط مسيحي ب��إدخ��ال

أدب��ي��ات تحرض على قلب النظام
القائم في كوريا الشمالية.
من جهته ،ق��ال وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري أمس إن إفراج
ك��وري��ا الشمالية ع��ن ف��اول ل��م يكن
بموجب صفقة مقايضة ،وأب��دى
أمله في أن تستأنف محادثات نزع
األسلحة النووية مع بيونغ يانغ في
وقت قريب.
وقال كيري« :إن اإلدارة األميركية

على اتصال بأسرتي أميركيين آخرين
محتجزين ف��ي ك��وري��ا الشمالية»،
متمنيا ً أن يفرج عنهما قريباً .وتابع
«أن ال��والي��ات المتحدة مستعدة
الستئناف محادثات نزع األسلحة
ال��ن��ووي��ة م��ع ك��وري��ا الشمالية»،
وأضاف« :نأمل أن نطور اآلليات على
مدى األسابيع المقبلة وربما الشهور
كي نستأنف المحادثات .الواليات
المتحدة مستعدة لذلك تماماً».

ويدودو ب�صدد اختيار �أ�سماء جديدة للحكومة
بعد رف�ض ثمانية مر�شحين
ق��ال الرئيس اإلندونيسي جوكو وي���دودو أم��س إنه
سيضطر إلى اختيار أسماء جديدة لشغل مناصب وزارية،
بعدما رفضت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في
البالد ثمانية من مرشحيه للحكومة.
وح��اول وي���دودو االبتعاد عن لعبة المساومة على
المناصب الوزارية في مقابل الدعم السياسي ،وقال إنه
يريد فريقا ً وزاريا ً يهيمن عليه تكنوقراط محترفون ،واتخذ
خطوة لم يسبق لها مثيل بتقديم قائمة مرشحيه لوكاالت
معنية بمكافحة الفساد لتفحصها قبل أن يعلن عن فريقه.
وق��ال الرئيس المنتخب حديثا ً للصحافيين في أول
مؤتمر صحافي له« :أبلغتنا (وكالتان لمكافحة الكسب غير
المشروع) أمس أن هناك ثمانية أسماء مرفوضة ،وبالطبع

علينا تغييرها .فإذا لم نفعل من سيتولى المناصب؟».
وأحجم وي��دودو عن ذكر األسماء التي اعتبرتها وكالتا
مكافحة الكسب غير المشروع شائكة.
وكان من المفترض أن يعلن الرئيس اإلندونيسي الجديد
عن حكومته التي تضم  33وزيرا ً يوم الثالثاء الماضي بعد
يوم من مراسم تنصيبه .وقال إن فريقه سيتكون من 18
وزيرا ً تكنوقراط و 15شخصية سياسية.
وتتجه األن��ظ��ار إل��ى وي���دودو لمعرفة م��ن سيختار
للوزارات االقتصادية ،حيث سيرث المكلفون بها مشاكل
يعاني منها اقتصاد إندونيسيا بدءا ً من اتساع العجز في
الميزان الجاري وضعف االستثمارات ووصوال ً إلى أكبر
تباطؤ للنمو منذ .2009

محتجون في هونغ كونغ ينظمون م�سيرة
بعد ف�شل المحادثات مع الحكومة
قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن الرئيس األفغاني الجديد أشرف
عبد الغني سيزور بكين هذا الشهر في أول رحلة خارجية له بعد تسلمه مهامه
دستوريا ً في شهر أيلول إثر أزمة إنتخابية استمرت طويالً.
وكانت الصين تأمل في استضافة مؤتمر دولي لبحث سبل إرساء االستقرار
في أفغانستان في الصيف الماضي ،لكنها اضطرت الى تأجيل االقتراح بعد أن
أخرت المواجهة السياسية بين الرئيس الحالي وعبدالله عبدالله ،منافسه في
االنتخابات الذي يتولى حاليا ً منصب الرئيس التنفيذي ،تنصيب رئيس جديد
للبالد.
وتستعد الصين بهدوء لتسلم المزيد من المسؤوليات تجاه جارتها بعد
انسحاب الجزء األكبر من القوات األميركية من أفغانستان ،مشيرة إلى أنها ال
تسعى إلى ملء الفراغ العسكري الذي سيخلفه انسحاب القوات الغربية من
أفغانستان ،ولكنها تعهدت بلعب دور تجاري ضخم للمساعدة في إعادة إعمار
البالد.
وأشارت «هوا تشون ينغ» المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في
اإلف��ادة الصحافية اليومية إلى أن عبد الغني سيزور الصين بين  28و31
تشرين األول الحالي .وقالت« :هذه الزيارة ستكون أول زيارة خارجية للرئيس
عبد الغني منذ تسلمه منصبه وهي أول زيارة رفيعة المستوى بين الصين
وأفغانستان منذ تشكيل الحكومة الجديدة هناك .الصين تعلق أهمية كبيرة
عليها».

نظم نحو  200محتج مسيرة إلى
منزل رئيس السلطة التنفيذية في
هونغ كونغ للمطالبة بقدر أكبر من
الديمقراطية بعد يوم واحد من إجراء
م��ح��ادث��ات بين ق���ادة الطلبة وكبار
المسؤولين فشلت في تحقيق انفراجة.
وواص��ل محتجون آخ��رون احتالل
الشوارع الرئيسية في المدينة حيث
يعتصمون منذ نحو شهر احتجاجا ً
على خطة الحكومة التي تمنح سكان
المدينة حق التصويت الختيار رئيس
جديد للسلطة التنفيذية في ،2017
لكنها تقصر فرص خوض االنتخابات
على الموالين لبكين.
وثمة فجوة كبيرة بين المحتجين
والحكومة التي تصف أنشطتهم بأنها
غير قانونية ،والتي ذك��رت أكثر من
م��رة أن مطلب الترشيح ال��ح��ر كان
مستحيالً في ظل القوانين البريطانية
في المستعمرة التي عادت إلى سيادة
الصين في عام .1997
وق��ال وينغ تشان ال��ذي ش��ارك في

المسيرة« :أنا هنا يحدوني األمل في أن
تنصت لنا الحكومة .إذا لم تستمع لنا
سنستمر في النزول إلى الشارع لنكافح
م��ن أج��ل ح��ق أس��اس��ي ف��ي أن تختار
القاعدة العريضة المرشحين».
ول���م ت��ك��ن ه��ن��اك ت��وق��ع��ات تذكر
لتحقيق انفراجة في المحادثات التي
جرت الليلة الماضية والتي بثت على
التلفزيون .وش���ارك ف��ي المحادثات
التي اتسمت بالودية خمسة من كبار
المسؤولين في سلطة المدينة وخمسة
من زعماء الطلبة.
وأبدى المحتجون استياءهم لعدم
تقديم الحكومة أي ت��ن��ازالت مهمة
وتشبثوا بموقفهم ،وكرر المشاركون
في المسيرة إلى منزل ليونغ تشون
ينغ المطالبة باستقالته.
وك���ان ليونغ ص��رح للصحافيين
بأن اللجنة التي ستختار المرشحين
لالنتخابات التي ستجرى في 2017
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س السلطة يمكن أن
تصبح «أك��ث��ر ديمقراطية» ف��ي أول

إش���ارة ل��ت��ن��ازالت محتملة ،ف��ي حين
أصدرت المحكمة العليا قرارا ً األسبوع
الجاري يمنع المتظاهرين من إغالق
الطرق ،لكن الشرطة ال ترغب على ما
يبدو في تنفيذ األمر القضائي أو أنها
عاجزة عن تنفيذه.
و بعد ظهر أمس ،اتجهت مجموعة
من سائقي سيارات األجرة الذين طلبوا
باستصدار األمر القضائي إلى منطقة
التظاهر وح��اول��وا إزال���ة المتاريس.
وت��دخ��ل��ت ال��ش��رط��ة لتهدئة الوضع
وال��ف��ص��ل ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن ،ك��م��ا أث��ار
استخدام الشرطة الغازات المسيلة
للدموع في بداية االحتجاجات موجة
من الغضب بين سكان الجزيرة وساهم
في زيادة أعداد المتظاهرين.
وم��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ي��ن ،اس��ت��خ��دم��ت
الشرطة رذاذ الفلفل من وقت إلى آخر،
لكنها لم تحاول إخالء الشوارع تماماً،
فيما تبدو الكحومة في مأزق إذ إنها ال
تستطيع تقديم تنازالت وتخشى أن
يؤجج استخدام القوة االحتجاجات.

