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لم يحدث لها مثيل منذ الثالثينيات

واشنطن :انتهاكات الصني بحق مسلمي الـ «إيغور» هي األسوأ
ن�����ددت وزارة اخل��ارج��ي��ة
األميركية األرب��ع��اء بانتهاكات
حقوق اإلنسان في الصني ،وقالت
إن االنتهاكات التي ارتكبتها بحق
األقليات املسلمة لديها لم يحدث
لها مثيل ”منذ الثالثينيات“.
وس���ل���ط وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
األم��ي��رك��ي م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و في
حديث للصحفيني الضوء على
االنتهاكات ف��ي إي���ران وجنوب
السودان ونيكاراجوا والصني في
تقارير ممارسات حقوق اإلنسان
ف��ي دول العالم التي تصدرها
الوزارة سنويا.
وقال مايكل كوزاك مدير مكتب
حقوق اإلن��س��ان والدميقراطية
ب����ال����وزارة ف���ي ن��ف��س امل��ؤمت��ر
الصحفي ”بالنسبة ل��ي ،أنتم
ل��م ت���روا أم����ورا م��ث��ل ه���ذه منذ
الثالثينيات“ ف��ي إش���ارة إلى
االنتهاكات بحق األقلية املسلمة
في إقليم شينجيانغ.
وأض�����اف ”اعتقال أن���اس،
تشير ب��ع��ض ال��ت��ق��دي��رات إل��ى
أنهم باملاليني ،وال���زج بهم في
معسكرات وتعذيبهم وانتهاك
حقوقهم ومحاولة محو ثقافتهم
ودينهم بشكل أساسي وغير ذلك
م��ن حمضهم ال��ن��ووي .إن��ه أمر
مروع للغاية“.
وق������ال ”إنه أح�����د أخ��ط��ر
االنتهاكات حلقوق اإلنسان في
عاملنا اليوم“.
ول��م ي��ذك��ر ك���وزاك تفاصيل
ب���ش���أن ت��ع��ل��ي��ق��ه ب��خ��ص��وص
الثالثينيات ،إال أن��ه ك��ان يشير

ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو إل���ى س��ي��اس��ات
االضطهاد التي انتهجتها أملانيا
النازية واالحت��اد السوفيتي في
عهد ستالني.
وق����ال إن ال��ص�ين ن��ف��ت في
البداية وجود املعسكرات أصال،
مضيفا أن تفسيرها اآلن بأنها
تدريب عمالي طوعي ”يتنافى
مع احلقائق“.
ول��م ت��رد ال��س��ف��ارة الصينية
في واشنطن على طلب للتعليق
على التقرير ،الذي يأتي في وقت
جت��رى فيه مفاوضات جتارية
حت��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة ش��دي��دة بني
الواليات املتحدة والصني بهدف
تسوية ن��زاع بشأن التعريفات
اجلمركية.
وقال التقرير إن الصني كثفت
بشدة حملة االعتقال اجلماعي
ألبناء جماعات األقلية املسلمة
في شينجيانغ.
وأض��اف أن أنباء أف��ادت بأن
السلطات هناك اعتقلت بشكل
تعسفي م��ن  800أل��ف إل��ى ما
ق��د يتجاوز املليونني م��ن أبناء
الويغور والكازاخ وغيرهم من
اجلماعات املسلمة في معسكرات
ب��ه��دف م��ح��و هويتهم الدينية
والعرقية.
وق���ال بومبيو إن احلكومة
اإلي��ران��ي��ة قتلت أك��ث��ر م��ن 20
شخصا واعتقلت اآلالف دون
إج��������راءات ق��ان��ون��ي��ة بسبب
احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم
”مواصلة منطا م��ن الوحشية
تعامل ب��ه ال��ن��ظ��ام م��ع الشعب

اإلي���ران���ي ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��ود
األربعة املاضية“.
وذكر أنه في جنوب السودان،
استخدمت قوات اجليش العنف
اجل��ن��س��ي ض��د امل��دن��ي�ين بسبب
والءات��ه��م السياسية وال��ع��رق
ال����ذي ي��ن��ت��م��ون إل���ي���ه ،بينما
قوبلت االحتجاجات السلمية
في نيكاراجوا بنيران القناصة
وواج�����ه م��ع��ارض��و احل��ك��وم��ة
”سياسة النفي أو السجن أو
القتل“.
وعدل التقرير الوصف املعتاد
مل��رت��ف��ع��ات اجل����والن م��ن التي
”حتتلها إسرائيل“ إل��ى التي
”تسيطر عليها إسرائيل“.
ولم يشر أيضا قسم منفصل
م��ن ال��ت��ق��ري��ر خ���اص بالضفة
ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة ،وهما
م��ن��ط��ق��ت��ان س��ي��ط��رت عليهما
إس��رائ��ي��ل إل���ى ج��ان��ب هضبة
اجل��والن في ح��رب ع��ام ،1967
إل��ى أنهما أراض ”محتلة“ أو
حتت ”االحتالل“.
وف��ي م��ي��امن��ار ،ق��ال التقرير
إن ح��ري��ة الصحافة تراجعت
وإن ال��ص��ح��ف��ي�ين ذك������روا أن
الرقابة الذاتية أصبحت أكثر
وضوحا بسبب محاكمة وإدانة
صحفيني ف��ي روي��ت��رز ه��م��ا ،وا
ل��ون وك��ي��او س��وي أو ،ال��ل��ذان
ُح��ك��م عليهما ب��ال��س��ج��ن سبع
سنوات بعد إدانتهما في سبتمبر
أي��ل��ول بانتهاك ق��ان��ون يتعلق
باألسرار الرسمية يعود إلى عهد
االستعمار.

مسلمو اإليغور

إسالم آباد ونيودلهي تستأنفان التواصل الدبلوماسي

الواليات املتحدة تنشئ  6مفاعالت نووية في الهند

أعلنت ال��والي��ات املتحدة موافقتها
على إنشاء  6مفاعالت نووية في الهند،
بحسب ما نقلت وسائل إع�لام محلية،
أمس.
وذك��رت وكالة ”بريس تراست أوف
إنديا“ (احمللية اخل��اص��ة) أن الصفقة
النووية بني واشنطن ونيودلهي جاءت
في أعقاب اجتماع مسؤولني من الطرفني،
في إط��ار اجلولة التاسعة من احل��وار
األم��ن��ي االس��ت��رات��ي��ج��ي ،ال��ت��ي انعقدت
بالعاصمة األميركية واشنطن ،على مدار
يومي الثالثاء واألربعاء املاضيني.
وج��اء في بيان مشترك أن البلدين
”تعاهدا على تعزيز التعاون األمني
واألم���ن ال��ن��ووي الثنائي ،مب��ا ف��ي ذلك

إنشاء ست محطات طاقة نووية أميركية
في الهند“.
وفي أكتوبر  ،2008وقعت الواليات
املتحدة والهند اتفاقًا للتعاون النووي،
وعليه ،منح ات��ف��اق ع��ام  2008الهند
خاصا مكّنها من توقيع اتفاقيات
ً
تنازلاً
تعاون مع عشرات الدول ،بحسب املصدر
ذاته.
وم��ن��ذ ذل���ك احل��ي�ن ،وق��ع��ت الهند
اتفاقيات تعاون نووي من أجل األغراض
املدنية مع الواليات املتحدة ،وفرنسا،
وروسيا ،وكندا ،واألرجنتني ،وأستراليا،
وس��ري�لان��ك��ا ،وبريطانيا ،وال��ي��اب��ان،
وفيتنام ،وبنغالديش ،وكازاخستان،
وكوريا اجلنوبية.

من جهة أخرى ،التقى أمس مسؤولون
م��ن باكستان والهند ف��ي أول تواصل
دب��ل��وم��اس��ي ب�ين ال��دول��ت�ين منذ وق��وع
تفجير ان��ت��ح��اري ف��ي منطقة كشمير
املتنازع عليها الشهر املاضي ،مما أدى
لتصاعد حدة التوتر بني الدولتني.
وقال املتحدث باسم وزارة الشؤون
اخلارجية رافيش كومار إن «املباحثات
ال��ت��ي ت��رك��ز على اف��ت��ت��اح مم��ر ومعبر
ح��دودي جديد للسماح ألف��راد السيخ
اليهود زي��ارة م��زار ديني في باكستان
ب��دأت ف��ي موقع ح���دودي ببلدة ات��اري
الهندية».
ويعد مزار كارتاربور صاحب الواقع
بإقليم البنجاب بشرق باكستان أحد

األماكن املقدسة لدى السيخ.
ويعيش أف��راد السيخ في الدولتني
وغالبا ما يواجهون صعوبات في زيارة
األم��اك��ن الدينية بسبب التوترات بني
باكستان والهند.
وكان التفجير االنتحاري الذي وقع
الشهر املاضي قد أدى الن��دالع توترات
بني اجلارتني النوويتني ،قبل أن تتراجع
ح��دة ال��ت��وت��ر ب�ين ال��دول��ت�ين مبساعدة
املجتمع الدولي.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة
الباكستانية محمد فيصل «قبل العبور
إلى بلدة اتاري» هذه املبادرة (فتح معبر
ح���دودي) تهدف لتحويل ال��ع��داء إلى
صداقة».

تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى االحتاد األوروبي

رجب طيب أردوغان

ط��ل��ب ال���ب���رمل���ان األوروب�����ي
األرب���ع���اء ت��ع��ل��ي��ق م��ف��اوض��ات
ان��ض��م��ام ت��رك��ي��ا إل���ى االحت���اد
األوروب��ي ،من دون أن يذهب إلى
ح ّد الدعوة إلى وقفها متاما.
مت تبنّيه بغالبيّة
�ص ّ
وف��ي ن� ّ
 370صوتا مؤيّدا و 109أصوات
م��ع��ارض��ة وام��ت��ن��اع  143عن
التصويت ،قال أعضاء البرملان
األوروب����ي ال��ذي��ن اجتمعوا في
جلسة ع��ا ّم��ة ف��ي ستراسبورغ
إنّهم «قلقون جدا من سج ّل تركيا
السيّئ في مجال احترام حقوق
اإلنسان وسيادة القانون وحرّية
وسائل اإلعالم ومكافحة الفساد
وكذلك من النظام الرئاسي».
ونتيجة لذلك ،أوصى البرملان
األوروبي بأن «يت ّم رسميا تعليق
امل��ف��اوض��ات احل��ال� ّي��ة النضمام
تركيا إل��ى االتحّ ���اد األوروب���ي».

استئناف العمل في فنزويال بعد انقطاع
دام أسبوع ًا جراء انقطاع الكهرباء
استؤنف العمل في فنزويال أمس
بعد أسبوع من توقّفه ج�رّاء انقطاع
التيّار الكهربائي الذي أصاب البالد
بالشلل م��ن��ذ ال��س��اب��ع م��ن م���ارس،
بحسب ما أعلن وزير اإلعالم خورخي
رودريغيز األربعاء.
وقال الوزير في كلمة مت بثها عبر
التلفزيون مباشرة «ق���رّر الرئيس
ن��ي��ك��والس م�����ادورو أنّ األن��ش��ط��ة
امل��درس� ّي��ة والعمل استؤنفا أم��س،
مشيرا إلى استعادة التيّار الكهربائي
«بنسبة  »100%في ك ّل أنحاء البالد
تقريبا.
وكانت احلكومة علّقت ك ّل أنشطة
اإلدارة العامّة وامل��دارس في أعقاب
انقطاع التيّار الكهربائي يوم أمس
 7م��ارس الساعة  16,50بالتوقيت
احمللّي ( 00,50بتوقيت غرينتش).
كما كانت ك ّل املتاجر واخلدمات مغلقة
بسبب انقطاع الكهرباء.
وأع��ل��ن��ت ن��ق��اب��ة ل��ت��ج��ار البيع
بالتجزئة ان أكثر م��ن  500متجر

تعرضت للنهب في مدينة ماراكايبو
(غرب) خالل انقطاع الكهرباء.
ودعت نقابة «كونسيكوميرسيو»
ق���وات األم���ن الس��ت��ع��ادة ال��ن��ظ��ام في
ماراكايبو ومحيطها.
وأسفت في بيان «إلف�لات مثيري
الشغب من العقاب واستغاللهم أزمة
الكهرباء ...واملنشآت امل��دم��رة» في
ال��وس��ط ال��ت��ج��اري مل��اراك��اي��ب��و وفي
« 500منشأة أخرى».
وع��اد التيار تدريجيا منذ مساء
اإلث��ن�ين ف��ي ك���راك���اس وف���ي معظم
والي�����ات ال���ب�ل�اد وف��ق��ا للحكومة،
وبخاصة
ّ
باستثناء الواليات الغربيّة،
في منطقة ماراكايبو النفطيّة على
الساحل.
وليل الثالثاء ،أعلن مادورو «النصر
في احل��رب الكهربائية» التي ألقى
باللوم فيها على ال��والي��ات املتحدة.
وبحسب حتليالت اقتصادية ،بلغت
كلفة انقطاع الكهرباء  875مليون
دوالر.

ويعود القرار إلى املجلس الذي
يجمع حكومات الدول األعضاء.
وك���ان ن����وّاب ح���زب الشعب
األوروب������ي (مي��ي�ن) ق���د ق��دّم��وا
تعديال يدعو إلى الوقف النهائي
للمفاوضات ،لكنّه قوبل بالرفض.
وه���ن���اك أغ��ل��ب��ي��ة ت��رغ��ب في
مواصلة «دعم املواطنني األتراك»
و»ت������رك احل������وار ال��س��ي��اس��ي
والدميوقراطي مفتوحا».
م��ن جهتها ،ان��ت��ق��دت وزارة
اخلارجية التركية النص الذي
«يُظهر بوضوح نقصا في الرؤية
لدى البرملان األوروبي» ،مضيفة
أن هذا القرار غير امللزم «ال يعني
شيئا» بالنسبة إلى أنقرة.
واتهم املتحدث باسم احلزب
احلاكم في تركيا عمر جليك على
تويتر ،البرملان األوروب��ي «بأنه
ي��رى ال��ع��ال��م م��ن خ�لال النافذة

الضيقة لليمني املتطرف».
وق��ال��ت ك��ات��ي ب��ي��ري ،مقررة
ت��رك��ي��ا ف��ي ال��ب��رمل��ان األوروب����ي
«ل���م تستمع أن��ق��رة ل��ن��داءات��ن��ا
املتكررة بشأن احترام احلقوق
األس��اس��ي��ة ...إن���ن���ي أدرك أن
إن��ه��اء م��ف��اوض��ات االن��ض��م��ام لن
يساعد الدميوقراطيني في تركيا.
ل��ه��ذا السبب يجب على ال��ق��ادة
األوروب��ي�ين أن يستخدموا كل
األدوات املتاحة لهم للضغط على
احلكومة التركية».
بدأت مفاوضات انضمام تركيا
إل��ى االحت���اد األوروب����ي ف��ي عام
 ،2005لكنها توقفت نظرا إلى
التوتر الشديد في العالقات بني
بروكسل وأن��ق��رة منذ محاولة
االن��ق�لاب ف��ي تركيا ف��ي يوليو
 2016وما تالها من حملة قمع
طاولت معارضني وصحافيني

 6قتلى و 5جرحى في انفجار
بأنابيب للغاز في إيران

قُتل  6أشخاص وجُ رح  5آخرون ،اخلميس ،في
انفجار وقع بخط أنابيب للغاز بالطريق السريع
بني مدينة األحواز ومدينه معشور جنوب غربي
إيران ،وفق ما ذكرته وكالة «إيسنا».
ونقلت مواقع محلية عن مسؤولني أن االنفجار
جاء نتيجة اهتراء األنبوب ،ما أدى إلى تسرب
الغاز.
وأسفر احل��ادث عن حرق سيارات عدة كانت
مت��ر ق��رب موقع احل���ادث ،إض��اف��ة إل��ى اشتغال

النيران في ب��اص رك��اب ك��ان متجها إل��ى مدينة
كرمان.
من جهتها ،ذكرت وكالة أنباء فارس اإليرانية
شبه الرسمية عن قائد اإلطفاء في مدينة األحواز،
علي ط��وراب��ور ،قوله إن ع��دد املصابني ال يزال
مجهوال.
وتفتقر إيران لتدابير السالمة ،ومعرضة خلطر
كبير في مثل هذه احلوادث بسبب بنيتها التحتية
املتداعية.

مقتل شخص في اشتباكات على
احلدود بني قرغيزستان وطاجيكستان
قالت السلطات أم��س إن رج�لا من الطاجيك
قتل بالرصاص بينما أصيب عدة أشخاص من
طاجيكستان وقرغيزستان في اشتباكات على
احلدود اندلعت بسبب نزاع بشأن تشييد طريق
في إقليم باتكن في جنوب غرب قرغيزستان.
واندلعت االشتباكات ي��وم األرب��ع��اء بعدما
حاولت السلطات القرغيزية استئناف العمل في
مشروع طريق مير عبر فوروخ وهو جيب يقطنه
نحو  30ألفا من الطاجيك في وادي فرغانة.
وحت������اول ق��رغ��ي��زس��ت��ان وأوزب���ك���س���ت���ان
وطاجيكستان ،وجميعها م��ن اجلمهوريات
السوفيتية السابقة ،منذ ثالثة عقود ترسيم

احل���دود ف��ي ال���وادي ال��واق��ع ف��ي آسيا الوسطى
وتقطنه عدة جماعات عرقية.
وف���ي أح���دث االش��ت��ب��اك��ات ،ت��ب��ادل ع��ش��رات
األشخاص من اجلانبني الرشق باحلجارة مما
أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
وقالت حكومة طاجيكستان في بيان إن العنف
تصاعد وأسفر عن مقتل رجل بالرصاص.
وأضافت أن أحد مواطنيها نقل إلى املستشفى
بعد إصابته بطلق ناري في الصدر.
وذك��رت احلكومتان أن حرس احل��دود تدخل
ملنع تصاعد العنف بينما يناقش دبلوماسيون من
اجلانبني األمر.

في عمليات وغارات جوية نفذتها القوات اخلاصة

أفغانستان :مقتل عشرات من طالبان
بينهم قائد وزعيمان محليان

أميركا تسعى الختبار صاروخ موجه
مداه  1000كيلو متر
قال مسؤول في وزارة الدفاع األميركية
(البنتاجون) إن الواليات املتحدة تسعى
الختبار ص���اروخ موجه (ك���روز) يطلق
أرضا ويصل مداه إلى نحو ألف كيلو متر
في أغسطس بعدما أعلنت واشنطن الشهر
املاضي أنها تعتزم االنسحاب من معاهدة
القوى النووية املتوسطة املدى.
وأعلنت الواليات املتحدة أنها ستنسحب
من املعاهدة في غضون ستة أشهر ما لم
تضع موسكو حد ملا تقول واشنطن إنه
انتهاك للمعاهدة املبرمة في عام .1987
وأعلنت روس��ي��ا أن��ه��ا ستعلق العمل
باملعاهدة وتنفي انتهاكها لها وتتهم
واشنطن بدورها بفعل ذلك وهو ما تنفيه
الواليات املتحدة.
وق��ال املسؤول في وزارة الدفاع الذي
طلب ع��دم ذك��ر اسمه ”سنختبر ص��اروخ
كروز يطلق أرضا في أغسطس“.
وإذا جنح االختبار فسيكون من املمكن
نشر الصاروخ في غضون  18شهرا.
وق��ال امل��س��ؤول إن ال��والي��ات املتحدة
ت��درس أيضا اختبار ص��اروخ باليستي

متوسط املدى في نوفمبر تشرين الثاني
مضيفا أن الصاروخني سيكونان تقليديني
وليسا نوويني .وق��ال كينجستون ريف
احمللل في رابطة احلد من التسلح ،وهي
جماعة ال تهدف للربح وتسعى لزيادة
الوعي العام باحلد من التسليح ودعمه ،إن
التحرك األميركي قد يكون ”بادرة“ حلث
روسيا على العودة إلى االلتزام باملعاهدة
لكنه عبر عن اعتقاده ب��أن إدارة ترامب
تخطط فحسب إلنهاء املعاهدة.
وأض��اف ”أعتقد أن هذا البيت األبيض
حت��دي��دا وه���ذا املستشار ل�لأم��ن القومي
(جون بولتون) عازمان على إنهاء املعاهدة
ولديهما تصورات لعالم ما بعد معاهدة
القوى النووية متوسطة امل��دى حيث ال
ي��ك��ون نشر ه��ذه ال��ق��درات م��ح��ظ��ورا في
أوروبا أو آسيا واحمليط الهادي“.
وق����ال امل���س���ؤول ف��ي وزارة ال��دف��اع
األميركية ”لم نتشاور مع أي من حلفائنا
ب��ش��أن االن��ت��ش��ار امل��س��ت��ق��ب��ل��ي .ل��م نكن
نفكر بشأن ذل��ك ألننا كنا ملتزمني نصا
باملعاهدة“.

جنود أفغان «أرشيفية»

لقي العشرات من عناصر طالبان حتفهم،
بينهم قائد وزعيمان محليان ،في أحدث سلسلة
م��ن العمليات وال��غ��ارات اجل��وي��ة التي نفذتها
القوات اخلاصة األفغانية.
ونقلت وكالة أنباء «خاما ب��رس» األفغانية
عن مصادر عسكرية مطلعة القول ،إن «القوات
اخل��اص��ة األف��غ��ان��ي��ة ش��ن��ت غ���ارة ع��ل��ى منطقة
«االهساي» بإقليم «كابيسا» ،مما أسفر عن مقتل
قائد في طالبان يدعى ،أمان الله ،باإلضافة إلى
زعيمني محليني من اجلماعة».
وأضافت املصادر أن غارة جوية أخرى وقعت
في منطقة «تشيمتال» بإقليم «بلخ» ،أسفرت عن
مقتل  7من طالبان ،كما شنت القوات اخلاصة

غ��ارات منفصلة في إقليم «أوروزج���ان» ،أودت
بحياة  15مسلحا ،وتدمير  50كيلوجراما من
املتفجرات محلية الصنع ومخبأ صغير لألسلحة.
وق��ال املصدر إن «القوات اخلاصة األفغانية
شنت غ��ارة على منطقة «ب��اك��واة» بإقليم فرح،
وص��ادرت  50كيلوجراما من مادة امليتامفيتاين
املخدرة وكيلوجرامني اثنني من مخدر الهيروين
و 30كيلوجراما من امل��واد القائمة على مخدر
امل��ورف�ين .وأض��اف املصدر أن ال��ق��وات اخلاصة
شنت غارة مماثلة على منطقة «ناد علي» بإقليم
«هلمند» ،مم��ا أسفر ع��ن مقتل  11م��ن عناصر
طالبان وتدمير مخبأ صغير لألسلحة الصغيرة
واملواد املتفجرة محلية الصنع.

