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الناتو :ال �إمكانات لدينا لتزويد �أوكرانيا بالأ�سلحة

رو�سيا تتهم حلف الأطل�سي
بزعزعة ا�ستقرار �شمال �أوروبا

قال األمين العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ
أمس إن «الناتو» ليس لديه إمكانات لتزويد أوكرانيا
باألسلحة ،مشيرا ً إلى أن الحلف اتخذ قرارا ً بإنشاء أربعة
صناديق ائتمانية ،س ُتطلق رسميا ً (اليوم) الثالثاء بهدف
تقديم المساعدة لعملية اإلصالح العسكري في أوكرانيا
وقال ستولتنبرغ خالل مؤتمر صحافي قبيل انطالق
اجتماعات وزراء خارجية دول الحلف في بروكسيل ،بأن
هذا هو ما سيعلن في اجتماع لجنة الناتو– أوكرانيا الذي
سيجرى على أرضية االجتماع الوزاري.
وأشار األمين العام لحلف األطلسي في هذا الصدد إلى
أن «الحلف ال يملك أسلحة يمكن أن يرسلها إلى أوكرانيا.
دول أعضاء كثيرة تقدم المساعدة ألوكرانيا ،إضافة إلى
ما يُعمل من خالل قناة الناتو ،بما في ذلك المساعدات
االقتصادية والذخائر الحربية ،وهي تتم عبر االتفاقات
الثنائية مع أوكرانيا».
وأوضح ستولتنبرغ أن الصناديق األربعة االئتمانية
الخاصة بأوكرانيا ستقوم بتمويل «إص�لاح وتحديث
الجيش األوك��ران��ي في  4م��ج��االت :الدعم اللوجستي،
والقيادة والسيطرة ،وال��دف��اع في الفضاء االفتراضي،
والطب العسكري ،وإعادة تأهيل الجرحى».
وكان قرار إنشاء هذه الصناديق االئتمانية اتخذ في قمة
«الناتو» التي عقدت في مدينة ويلز البريطانية في 5 – 4
من أيلول الماضي.
من جهة أخرى ،قال األمين العام لحلف شمال األطلسي
إن الحلف ال يعطي وال ينوي إعطاء ضمانات بعدم انضمام

أوكرانيا وجورجيا إلى «الناتو».
من جهة أخ��رى ،نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية
عن نائب وزي��ر الخارجية الروسي أليكسي ميشكوف
قوله إن روسيا تعتقد أن حلف شمال األطلسي يزعزع
استقرار دول شمال أوروبا بإجراء مناورات عسكرية هناك
و»نقل طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية» إلى دول
البلطيق.
وقال ميشكوف للوكالة الروسية« :هذه الحقيقة سلبية
للغاية .السلطات الروسية تتخذ وستتخذ كل خطوة الزمة
لضمان أمن روسيا ومواطنيها ...في أي جزء من بالدنا».
جاء ذلك في وقت اتهم الجيش األوكراني أمس قوات
روسية خاصة بالمشاركة في هجمات على مطار مهم
استراتيجيا ً في دونيتسك في شرق أوكرانيا ،حيث استعر
القتال في األيام األخيرة .كما اتهمت كييف روسيا بتهريب
ذخيرة للمدفعية الثقيلة إلى المنطقة لتصعيد الهجوم.
وقال المتحدث العسكري األوكراني أندريه ليسينكو
إن القتال استعر حول المطار ،و أضاف :هم من القوات
الروسية الخاصة .هذا هو ثالث يوم يحاولون فيه فعل
شيء».
وذك��ر ليسينكو أن ثالثة جنود قتلوا في الساعات
األربع والعشرين الماضية في قصف مدفعية مكثف من
«االنفصاليين» ربطه بوصول قافلة مساعدات ضخمة
من روسيا يوم األحد .وقال« :وصلت القافلة اإلنسانية
الجديدة واستقبل اإلرهابيون ذخيرة للمدفعية الثقيلة...
لذا استطاعوا أن يزيدوا كثافة الهجمات».

رئي�س مجل�س ال�شيوخ الإيطالي يحذر من انهيار االتحاد

البولندي دونالد تو�سك
يت�سلم رئا�سة المجل�س الأوروبي

فازكيز يفوز برئا�سة الأورغواي
ومر�شح المعار�ضة يعترف بهزيمته
فاز رئيس األوروغواي اليساري السابق تاباري فازكيز في جولة
اإلعادة في انتخابات الرئاسة ،ما يسمح لالئتالف اليساري الحاكم
بتمديد فترة حكمه التي بدأت قبل عشر سنوات وتطبيق قانون يجيز
إنتاج وبيع الماريوانا.
وسارع لويس الكالي بو مرشح المعارضة باالعتراف بهزيمته بعد
أن أظهرت ثالث عمليات فرز غير رسمية لألصوات حصول فازكيز على
أكثر من  53في المئة مقابل نحو  41في المئة لالكالي بو ،الذي قال
في كلمة ألنصاره« :اتصلت هاتفيا ً منذ بضع دقائق بالدكتور تاباري
فازكيز كي أعترف بفوزه بشكل شرعي في هذه االنتخابات وأهنأه
وأتمنى له أفضل نجاح».
واحتفل مئات من أنصار حزب «لجبهة العريضة» الحاكم على
امتداد شارع رئيسي يخترق وسط العاصمة مونتفيديو ملوحين
برايات الحزب.
وسيخلف فازكيز حليفه الرئيس خوسيه موخيكا الذي أكسبه
أسلوبه من التحدث بشكل صريح والتواضع شعبية واسعة في ذلك
البلد الذي يبلغ عدد سكانه  3.4مليون نسمة.
وتولى فازكيز رئاسة أوروغواي من عام  2005حتى عام .2010
وأدى جمعه بين سياسات اقتصادية داعمة لقطاع األعمال وبرامج
رعاية اجتماعية قوية إلى مساعدته على بدء عشر سنوات من النمو
القوي وتقليص الفقر بعد أزمة عميقة في بداية األلفية.
وأنهى فازكيز وهو نجل مسؤول نقابي نشأ في منطقة عمالية
في العاصمة فترة رئاسته األولى بنسبة تأييد بلغت  70في المئة.
ومثل حليفه موخيكا كان الدستور يحظر عليه تولي فترة ثانية على
التوالي.
وسيتعين على فازكيز في فترة رئاسته المقبلة معالجة ارتفاع
معدل الجريمة والتعليم وكالهما قضيتان تهمان الناخبين ،إلى جانب
وعوده بزيادة اإلنفاق على المدارس إلى ستة في المئة من إجمالي
الناتج المحلي مقابل  4.5في المئة حالياً.

�إغالق قاعدة «�أو�سان» الجوية
الأميركية في كوريا الجنوبية
أعلن سالح الجو األميركي أمس أن قاعدة أوسان الجوية األميركية
في كوريا الجنوبية أغلقت على خلفية تقارير عن وقوع حادث إطالق
نار فيها.
وق��ال س�لاح الجو في بيان على صفحته الرسمية على موقع
التواصل االجتماعي «فايسبوك»« :وصلتنا معلومات بشأن حادث
محتمل يتعلق بمطلق النار .لقد فرض طوق أمني في المكان وقوات
األمن تسير دوريات في المنطقة».
وقاعدة أوسان الجوية هي واحدة من منشأتين كبيرتين تابعتين
لسالح الجو األميركي التي تديرها ال��والي��ات المتحدة في كوريا
الجنوبية حيث تقع القاعدة بالقرب من محطة سونغتان في مدينة
بيونجتايك 64 ،كم جنوب العاصمة سيول.
وتعتبر هذه القاعدة مقرا ً للقوات الجوية األميركية في المحيط
الهادئ ،ولقيادة عمليات سالح الجو الكوري الجنوبي على حد سواء.

تعيين رئي�س جديد لق�سم
مكافحة التج�س�س الأميركي
عينت وزارة العدل األميركية مدعيا ً اتحاديا ً سابقا ً له خبرة كبيرة
ل�لإش��راف على جهود مكافحة التجسس في إط��ار عملية واسعة
إلعادة هيكلة فريق االدعاء المنوط باألمن القومي لمواجهة الهجمات
االلكترونية وخطر وصول تقنيات حساسة إلى األيدي الخطأ.
وطبقا ً لمذكرة داخلية سيتولى ديفيد لوفمان رئاسة قسم مكافحة
التجسس في إدارة األمن القومي ب��وزارة العدل ،إذ بدأ مهماته يوم
أمس.
وعمل لوفمان من قبل محلال لوكالة االستخبارات المركزية
األميركية ( )CIAفي الثمانينات ومحققا ً للكونغرس في التسعينات
وأصبح مسؤوال ً كبيرا ً في وزارة العدل في بداية إدارة الرئيس األميركي
السابق جورج بوش في العقد األول من األلفية الثانية.
وجاء تعيينه بعد نحو شهر من إعالن جون كارلين رئيس إدارة
األمن القومي سلسلة من التعيينات والتغييرات داخل اإلدارة لمواجهة
الخطر المتنامي للتجسس االلكتروني ال��ذي ترعاه بعض الدول
وانتهاكات قوانين السيطرة على الصادرات.

سلم البلجيكي هيرمان فان رومبي
أمس رئيس الوزراء البولندي السابق
دونالد توسك مقاليد رئاسة المجلس
األوروبي.
وق�����ال روم���ب���ي ف���ي ك��ل��م��ة أم���ام
العاملين في المجلس األوروب��ي في
بهو مبنى «جوستوس ليبسيوس»
في بروكسيل« :أن��ا على قناعة بأن
االتحاد األوروب���ي في أي��د أمينة ،في
يدي شخص خبير».
وأش��ار الرئيس الجديد للمجلس
األوروب�����ي دون��ال��د ت��وس��ك إل���ى أن��ه
لدى أوروب��ا المتحدة يوجد «خصوم
مباشرون» ،مشددا ً على أنه « تلزمنا
ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ال��ق��ي��ادة وال��وح��دة
ال��س��ي��اس��ي��ة» ،وط��ل��ب ت��وس��ك أيضا ً
ب��ذل «ج��ه��ود ب�لا كلل ل��وق��ف األزم��ة
االقتصادية واالنتهاء من إقامة اتحاد
اقتصادي ونقدي أصيل».
وش��دد دون��ال��د توسك البالغ من
العمر  57سنة على ضرورة أن يلعب
االتحاد األوروب���ي دورا ً أكثر نشاطا ً
على ال��س��اح��ة ال��دول��ي��ة ،وأن يقدم

المساعدة لدول الجوار ،التي قال إنها
تشارك االتحاد األوروبي قيمه.
وف��ي السياق ،ق��ال رئيس مجلس
الشيوخ اإليطالي بييترو غراسو أمس
إن على االتحاد األوروب��ي أن يتغير،
وإال فلن يكون له وجود.
وأكد غراسو في كلمته لدى افتتاح
أعمال مؤتمر اللجان البرلمانية لشؤون
اتحاد أعضاء البرلمان األوروبي بمقر
مجلس الشيوخ في روم��ا «ض��رورة
متابعة عمليات صنع القرار بشكل
أكثر كفاءة وديمقراطية ،وتعزيز نمو
العمل بالفعل ،وإعطاء ق��وة لحقوق
الفرد ،وصوت أكبر لالتحاد األوروبي
في العالم».
وت��ع��د ف��ي ه��ذا ال��ص��دد بريطانيا
أكثر دول االتحاد األوروبي ضيقا ً منه
ومشاكسة له ،حيث صرح عضو حزب
المحافظين بيل كاش أخيرا ً بأن نحو
 200عضو بالحزب مستعدون للدعوة
لخروج بالدهم من االتحاد األوروبي.
ونقلت صحيفة «إندبندنت» عن
السير ك��اش قوله« :لقد انتقلنا من

مرحلة كنا فيها أقلية بشأن موضوع
االت��ح��اد األوروب����ي ،إل��ى موقف نجد
فيه أن أكثر م��ن  200برلماني من
حزب المحافظين يتفقون مع ما أقوله
اليوم».
وك���ان ك��اش ق��د دع��ا ف��ي أك��ث��ر من
م��ن��اس��ب��ة إل���ى ض�����رورة ان��س��ح��اب
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االت���ح���اداألوروب����ي
واالكتفاء بتوقع اتفاقية تجارة حرة
مع التكتل األوروبي.
يذكر أن رئيس ال��وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون كشف ي��وم الجمعة
الماضي عن حزمة من اإلصالحات
بشأن الهجرة ،وصفت بالصادمة،
إذ أعلن كاميرون أن خطته الهادفة
إل��ى ال��ح��د م��ن ال��ه��ج��رة المقبلة من
دول االتحاد األوروب��ي إلى بريطانيا
ستتطلب تعديالت ف��ي المعاهدات
األوروبية.
وفي المقابل ،حذر وزير الخارجية
البريطاني فيليب هاموند من الضرر
االقتصادي على بريطانيا في حال
خروجها من االتحاد األوروبي.

مقتل � 9أفغان في هجوم انتحاري على جنازة
لقي  9أشخاص على األقل مصرعهم أمس في هجوم
انتحاري استهدف جنازة ،بوالية بغالن شمال أفغانستان،
وذلك في وقت تستعد القوات الدولية «إيساف» لمغادرة
البالد.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن قائد شرطة بغالن
أمين الله أمرخيل أن «انتحاريا ً راجالً فجر شحنته الناسفة
بين المشاركين في مراسم تشييع في بلدة بركا» المحلية،

ما أدى إلى إصابة  18آخرين بجروح.
وأش���ار رئيس منطقة بركا ت��اج محمد التقوى إلى
أن الهدف ربما كان بعض مسؤولي الشرطة وأعضاء
الجمعية اإلقليمية الذين حضروا الجنازة.
وفي األسابيع األخيرة زادت الهجمات في أفغانستان،
وال سيما في العاصمة كابل ،حيث وقع ما ال يقل عن 9
هجمات خالل  15يوماً.

�أوباما يلتقي مع الحكومة وزعماء
الحقوق المدنية ب�ش�أن فيرغ�سون
التقى الرئيس األميركي باراك أوباما في البيت األبيض أمس مع
أعضاء الحكومة وزعماء للحقوق المدنية لبحث قضايا متصلة
بأحداث مدينة فيرغسون بوالية ميزوري ،حيث قررت هيئة محلفين
كبرى عدم توجيه اتهام لضابط شرطة أبيض في جريمة قتل شاب
أسود أعزل.
وق��ال البيت األبيض في بيان إن االجتماع مع أعضاء الحكومة
شمل بحث مراجعة أمر أوباما بإجرائها في شهر آب الماضي للبرامج
االتحادية التي توفر العتاد لوكاالت إنفاذ القانون المحلية.
وأضاف البيان إن أوباما سيلتقي أيضا ً في وقت الحق مع المسؤولين
المنتخبين وزعماء للحقوق المدنية ومسؤولي إنفاذ القانون من شتى
أنحاء البالد لمناقشة «الطريقة التي يمكن أن تتعاون بها المجتمعات
ووكاالت إنفاذ القانون لبناء الثقة لتعزيز حسن الجوار في شتى أنحاء
البالد».

نيجيريا :هجوم انتحاري مزدوج
يقتل � 10أ�شخا�ص
قتل ما ال يقل عن  10أشخاص أمس في هجوم انتحاري مزدوج
بمدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا.
وقالت الشرطة النيجيرية إن الهجوم استهدف سوقا ً شعبية
بالمدينة المذكورة التي تعتبر المركز اإلداري لوالية بورنو ،وأشارت
إلى أن الهجوم نفذته امرأتان فجرتا حزاميهما الناسفين.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير ،لكن من المرجح أن
تقف وراءه جماعة «بوكو حرام» المتشددة التي تنشط في الواليات
الشمالية بنيجيريا .وقد أدّت هجمات «بوكو حرام» إلى مقتل ما ال يقل
عن  300شخص في الشهر الماضي وحده.

لوبان� :أوروبا ال تمتد من وا�شنطن �إلى بروك�سيل
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هل يعود اليمين الفرن�سي �إلى ال�سلطة من جديد؟

ساركوزي يعود إلى الساحة السياسية
شهدت الساحة السياسية الفرنسية أخيرا ً تحوالت
عميقة في اتجاه ع��ودة األح��زاب اليمينية إلى الحكم ،ما
يوحي بتغيرات جذرية قد تشهدها السياسة الخارجية
الفرنسية وال سيما في العالقة مع روسيا.
وف��ي وق��ت تدهورت شعبية الرئيس فرانسوا هوالند
وضعف «الحزب االشتراكي» وحلفاؤه الخضر ،ما يهدد
اليسار بالهزيمة من الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية،
حقق الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي فوزا ً مريحا ً
في االنتخابات الداخلية لرئاسة حزبه اليميني «االتحاد من
أجل حركة شعبية» بنسبة  64,5في المئة وهو ما اعتبره
بعض المراقبين بمثابة الخطوة األول��ى من استراتيجية
عودة ساركوزي إلى السلطة إثر هزيمته أمام االشتراكي
فرانسوا هوالند في .2012
وخ�ل�ال اجتماع للحزب ،ه��اج��م س��ارك��وزي السلطة
التنفيذية واتهمها بالقيام بـ»عمل غير مسبوق لتقويض
األمة ،الجمهورية والدولة» .وتحدث ساركوزي بعبارات
حادة عن عالم مهدد بـ»الهمجية» و»الوحشية» تقع فيه
«فرنسا فريسة سهلة للشر.
وفي سياق ذلك ،أعيد األحد انتخاب مارين لوبان رئيسة

لـ»لجبهة الوطنية» بنسبة  100في المئة من األص��وات
المشاركة ،وذلك في نهاية تصويت بالمراسلة أعلنت نتائجه
خالل مؤتمر للحزب اليميني الفرنسي المتطرف.
وتبدأ مارين لوبان التي لم تواجه منافسا ً معلناً ،والية
ثانية رئيسة للحزب الذي أسسه في  1972والدها جان -
ماري لوبان الذي يبلغ السادسة والثمانين من العمر.
وافتتح حزب «الجبهة الوطنية» السبت الماضي مؤتمره
العام في مدينة ليون بحضور سبعة أحزاب أوروبية يمينية
متطرفة ومسؤول حزب «روسيا الموحدة» الحاكم (في
روسيا) أندري إيساييف.
وركز الخطباء في كلماتهم بالمؤتمر على إدانة سياسة
االتحاد االوروبي حيال روسيا وقضيتي الهجرة واليورو.
وقالت لوبان خالل فعاليات المؤتمر إن «أوروبا نراها تمتد
من المحيط األطلسي إلى األورال وليس من واشنطن إلى
بروكسيل».
وتشير استطالعات الرأي حاليا ً إلى تقدم الحزب اليميني
الفرنسي المتطرف لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى في
 ،2017على اليسار الذي تضرر بالنتائج السيئة لسياسة
فرنسوا هوالند وعلى اليمين الذي يشهد معركة بين قادته.

برنامج الأغذية العالمي
يوقف م�ساعداته لالجئين ال�سوريين
أوقف برنامج الغذاء العالمي تقديم
المساعدات الغذائية ألكثر من مليون
و 700أل��ف الج��ئ س��وري يعيشون
في دول مجاورة لسورية ،إذ حذرت
المنظمة الدولية م��ن أن الكثير من
النازحين سيعانون من الجوع خالل
فصل الشتاء إذا لم يتسنّ لهم الحصول
على مساعدات غذائية.
وأوض���ح البرنامج أن «أزم���ة في
التمويل» دفعته إل��ى وق��ف إص��دار
الكوبونات التي يستخدمها الالجئون
في األردن ولبنان وتركيا والعراق
ومصر لشراء الغذاء من متاجر محلية،
حيث توزع المنظمة الدولية كوبونات
بقيمة حوالى  800مليون دوالر منذ
عام .2011
ودعت المديرة التنفيذية لبرنامج
الغذاء العالمي إرثارين كازين الدول
المانحة لزيادة التمويل المخصص
للالجئين ال��س��وري��ي��ن .وق��ال��ت إن
المنظمة «ت��ح��ت��اج إل��ى ح��وال��ى 64
مليون دوالر لدعم الالجئين السوريين
في شهر كانون األول وحده».
وقالت كازين إن تعليق المساعدات
«أمر كارثي بالنسبة إلى الالجئين»،
وأع��رب��ت عن مخاوفها من أن يؤدي
هذا التطور إلى «زي��ادة التوتر وعدم
االستقرار في الدول الخمس الرئيسية
التي نزح إليها الالجئون السوريون».
وك���ان البرنامج األم��م��ي ق��د حذر
الشهر الماضي من أن��ه قد يلجأ إلى
اتخاذ هذا اإلج��راء ،موضحا ً أنه ربما
يضطر في شهر كانون الثاني إلعالن

تعليق مماثل للمساعدات التي تقدم
للسوريين داخل األراضي السورية.
من جهة أخ��رى ،كانت المسؤولة
ع��ن العمليات اإلنسانية ف��ي األم��م
المتحدة فاليري آموس ،قالت في وقت
سابق إن برنامج األغ��ذي��ة العالمي
سيضطر إلى وقف توزيع األغذية على
السوريين «خالل شهرين» في حال لم
يحصل على تمويل إضافي.
ومنذ منتصف شهر أيلول الماضي
أع���ل���ن ال��ب��رن��ام��ج أن����ه سيخفض
مساعداته الغذائية «الحيوية» لستة
ماليين الجئ سوري بسبب نقص في
األم��وال ،مؤكدا ً أنه بحاجة إلى 352
مليون دوالر بحلول نهاية العام.
ونزح أكثر من ثالثة ماليين سوري
بسبب الحرب الدائرة في بالدهم منذ
ع��ام  ،2011حيث تستضيف تركيا

العدد األكبر من الالجئين الذين تقدر
أعدادهم بحوالى  1.5مليون سوري.
وح��ذرت السلطات التركية الشهر
ال��م��اض��ي م���ن أن ع���دد ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين إلى أراضيها قد يصل إلى
 2.3مليون شخص ج��راء المعارك
الدائرة في محيط مدينة حلب ،شمال
غربي سورية.
وك��ان��ت اث��ن��ت��ان م��ن المنظمات
اإلغ��اث��ي��ة ال��دول��ي��ة ق��د صرحتا بأن
التوحد لدعم
العالم فشل كليا ً في
ّ
الشعب ال��س��وري ف��ي أزم��ت��ه .وق��ال
مجلس الالجئين النرويجي ولجنة
اإلغ��اث��ة ال��دول��ي��ة إن نحو  18ألف
س��وري فقط تمكنوا من اللجوء إلى
دول الجوار خالل شهر تشرين األول
مقارنة بأكثر م��ن  150أل��ف الجئ
شهريا ً منذ مطلع .2013

ا�شتباكات هي االعنف بين ال�شرطة والطالب منذ بدء االحتجاجات

ال�صين ترف�ض دخول
نواب بريطانيين �إلى هونغ كونغ
عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن اعتقاده
بأن القرار الصيني بمنع لجنة برلمانية بريطانية من زيارة
هونغ كونغ خاطئ ولم يؤد إال إلى زي��ادة المخاوف بشأن
المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال ريتشارد أوتاواي رئيس لجنة العالقات الخارجية
البريطانية أمس إن مسؤولين في السفارة الصينية أبلغوه
أن��ه لن يسمح له ول��ن��واب في مجلس العموم البريطاني
بدخول هونغ كونغ في إطار جمع المعلومات لتحقيق بشأن
التقدم الذي أحرز نحو الديمقراطية هناك.
وانتقد المتحدث باسم كاميرون بحدة القرار الصيني في
تصعيد لنزاع دبلوماسي يهدد بإلحاق الضرر بالعالقات بين
لندن وبكين في وقت تتوثق الروابط التجارية واالقتصادية
بين البلدين ،وقال إن هذا القرار «سيؤدي إلى نتائج عكسية
ألنه يساهم فقط في تضخيم المخاوف بشأن الوضع في
هونج كونج عوضا ً عن تقليصها».
وأضاف أوتاواي للصحافيين «إنه (كاميرون) يعتبر أن
القرار المتعلق بلجنة العالقات الخارجية خاطئ» مشيرا ً إلى
أن وزير الخارجية فيليب هاموند اشتكى من هذه المسألة
في لقاء مع نظيره الصيني في األسبوع الماضي على هامش
اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا.
من جهة أخ��رى ،قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الصينية إنه من حق بكين التام أن تقرر من
تسمح له بدخول المنطقة واصفة تصميم اللجنة البريطانية
على الزيارة بأنه مواجهة علنية .وأضافت في إفادة صحافية
يومية في بكين أم��س« :إن شخصا ً ما في لجنة تحقيق
الشؤون الخارجية البرلمانية البريطانية قال إن منع الصين
دخولهم هونغ كون بمثابة مواجهة علنية».
واستطردت هوا تشون ينغ« :قالت الصين مرارا ً لبريطانيا
إنها تعارض تماما ً توجه ما يسمى بوفد لجنة الشؤون
الخارجية بالبرلمان البريطاني إلى هونغ كونغ إلجراء ما
أطلق عليه تحقيق وطلبت منها إلغاء الزيارة» ،وأضافت:
«إذا كان أعضاء بعينهم في البرلمان البريطاني عازمين على

القيام بالزيارة فهذه هي المواجهة العلنية وهي أمر ال يفيد
العالقات الصينية ـ البريطانية».
وتأتي أنباء عدم تمكن اللجنة من زيارة هونغ كونغ في
وقت اشتبك آالف المحتجين المطالبين بالديمقراطية مع
الشرطة المدينة بشأن طريقة انتخاب الحكام المقبلين في
.2017
وأجبر آالف المحتجين المطالبين بالديمقراطية السلطات
على إغ�لاق مقر الحكومة بشكل موقت بعد اشتباكهم مع
الشرطة في تحد ألوامر السلطات بالتراجع بعد تظاهرات
على مدى أكثر من شهرين.
وق��ال ليونج تشون ينج رئيس السلطة التنفيذية في
المدينة إن الشرطة تحلت بضبط النفس لكنها اآلن ستتخذ
إج��راء حاسما ً ما يشير إلى نفاد صبر السلطات ،وأضاف:
«بعض الناس أس���اءوا تفسير تسامح الشرطة على أنه
ضعف .أدعو الطلبة العازمين على العودة الليلة إلى مواقع
االعتصام أال يفعلوا».
وتعدى عشرات من المحتجين يستخدمون دروعا ً خشبية
ومتاريس معدنية على الشرطة فيما نبهت الشرطة عليهم
بضرورة التقهقر .واستخدمت قوات الشرطة الهراوات ضد
المتظاهرين في محاولة إلبعادهم.
وتفجرت حالة من الفوضى حين بدأ مستخدمو وسائل
النقل في الذهاب إلى العمل بينما طوق مئات المحتجين حي
أدميرالتي في هونغ كونغ الذي يضم المكاتب ومتاجر البيع
بالتجزئة في مواجهة سادها التوتر مع الشرطة .واضطرت
مكاتب الحكومة المركزية والمجلس التشريعي إلى إغالق
أبوابها في الصباح كما فعلت متاجر كثيرة.
وأدت أحدث مواجهة التي استخدمت خاللها الشرطة
الهراوات ورذاذ الفلفل ضد المحتجين إلى منع الوصول إلى
الطرق الرئيسية وأب��رزت خيبة أمل المحتجين من رفض
بكين التزحزح عن موقفها بشأن اإلصالحات االنتخابية
وإعطاء المستعمرة البريطانية السابقة قسطا ً أكبر من
الديمقراطية.

