
اشتباكات بني الشرطة واملتظاهرين في هونغ كونغ

ندد وزير اخلارجية الباكستاني، 
ش��اه محمود قريشي، بإلغاء الهند 
صفة احلكم الذاتي في إقليم “جامو 
وكشمير” وفرض قيود على سكانه، 
واصًفا تلك املمارسات بأنها “إبادة 

جماعية”.
ويطلق اس��م “جامو وكشمير” 
على اجل��زء اخلاضع لسيطرة الهند 
من كشمير، ويضم جماعات مقاومة 
تكافح، منذ عام 1989، ضد ما تعتبره 

“احتالًل هندًيا”.
ويطالب سكان “جامو وكشمير” 
بالستقالل عن الهند، والنضمام إلى 
باكستان، وذلك منذ استقالل البلدين 
عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما 

اإلقليم ذي الغالبية املسلمة.
وف����ي م��ق��اب��ل��ة م���ع األن���اض���ول، 
على هامش أع��م��ال ال���دورة الثانية 
واألرب��ع��ني ملجلس حقوق اإلنسان 
في مكتب األمم املتحدة بجنيف، قال 
قريشي إن “حتويل إقليم ذي غالبية 
مسلمة إل��ى آخ��ر ذي أقلية مسلمة، 
وخ��اص��ة ف��ي منطقة متنازع عليها 
ومحتلة بالقوة، هو شكل من أشكال 
اإلب��ادة اجلماعية. لذا فإن هذا األمر 

يدفعني للقلق.”
وألغت احلكومة الهندية، في 5 
أغسطس املاضي، بنود املادة 370 من 
الدستور، وهي متنح احلكم الذاتي 
ل�”جامو وكشمير”، وذل��ك بزعم أن 
احلكم الذاتي زاد من تطلعات السكان 

النفصالية.
وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من 
شهر، ح��ظ��ًرا للتجول وق��ي��وًدا على 
التصالت في اإلقليم، بحسب رئيس 
معهد كشمير للعالقات ال��دول��ي��ة، 

حسني واني.

وح��ذر قريشي، خ��الل اجتماعات 
مجلس حقوق اإلن��س��ان، العالم من 
ممارسة الهند “إبادة جماعية” في 

“جامو وكشمير”.
وتصدرت مسألة كشمير محادثات 
ال��ي��وم ال��ث��ان��ي م��ن ال����دورة الثانية 

واألرب��ع��ني ملجلس حقوق اإلنسان، 
وشهدت توقيع أكثر من خمسني دولة 
ومنظمة التعاون اإلسالمي على بيان 

مشترك في هذا الشأن.
وتابع قريشي لألناضول أن أنقرة 
لعبت دوًرا ريادًيا في توقيع أكثر من 

50 دول��ة على بيان يدعو الهند إلى 
وقف انتهاكاتها حلقوق اإلنسان في 

“جامو وكشمير”.

ودع���ا البيان الهند إل��ى اح��ت��رام 
حقوق اإلنسان األساسية واحلريات 
لشعب كشمير، ورفع حظر التجول، 
وكافة القيود على وسائل التواصل، 
وإطالق سراح املعتقلني السياسيني، 

ووقف استخدام العنف ضد السكان.
ك��م��ا دع���ا ن��ي��ودل��ه��ي إل���ى تنفيذ 
توصيات وردت في تقرير املفوضية 
ال��س��ام��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان بشأن 
ك��ش��م��ي��ر، م���ش���دًدا ع��ل��ى ض����رورة 
تأسيس جلنة حتقيق أممية للتحقيق 
بانتهاكات حقوق اإلنسان “الفظيعة” 

في “جامو وكشمير”.
وق����ال ق��ري��ش��ي إن ال��ه��ن��د باتت 
تتصرف ب�”مكر”، منذ أح���داث 11 
سبتمبر 2001 في الوليات املتحدة 

األمريكية.
وأوض����ح أن ن��ي��ودل��ه��ي “تعامل 
مسلمي كشمير، ال��ذي��ن يناضلون 
لتحديد مصيرهم بأنفسهم، على أنهم 
إره��اب��ي��ني. ه��ؤلء ليسوا إرهابيني. 
ب��ل ي��ن��اض��ل��ون م��ن أج���ل حقوقهم 
وحتديد مصيرهم بأنفسهم، وينبغي 
أن ل نخلط ب��ني نضالهم ه��ذا وبني 

اإلرهاب.”
بخصوص العالقات بني إسالم أباد 
وأنقرة، قال قريشي إنها “في مستوى 
ممتاز دوًما”، وكل طرف ميلك أعلى 
مستويات النية احلسنة. وزاد بقوله: 
“األتراك يدعمون باكستان دوًم��ا.. 
والباكستانيون يقفون أي��ًض��ا إلى 

جانب أنقرة باستمرار.”
وأش��ار قريشي إلى زي��ارة مرتقبة 
للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
إلى باكستان، موضًحا أنها ستشهد 
مباحثات موسعة ح��ول العالقات 

القتصادية بني البلدين.

محتجون يحرقون علم الهند

واصلت التنديد بإلغاء نيودلهي صفة احلكم الذاتي باإلقليم

باكستان: ممارسات الهند في كشمير »إبادة جماعية«

مسيرات غاضبة في تركيا تنديدا 
بهجمات »بي كا كا« اإلرهابية

شهدت عددا من الوليات التركية مسيرات نددت 
باألعمال اإلرهابية ملنظمة “بي كا كا” اإلنفصالية. 
في ولي��ة وان )ش��رق( سار آلف املتظاهرين من 
منطقة “إيبك يولو” إلى حديقة “قورتولوش” 

مبشاركة 51 جمعية ومنظمة مجتمع مدني.
وردد املتظاهرون هتافات ضد أعمال “بي كا كا” 
اإلرهابية، من قبيل “املوت ل� بي كا كا”، و”األتراك 
واألكراد إخوة” و”الشهداء ل ميوتون، والوطن ل 

يقّسم”.
وف��ي ولي��ة هكاري )جنوب ش��رق( نظم آلف 

املتظاهرين مسيرة حاملني بأيدهم أعالما لتركيا.
ش���ارك ف��ي امل��س��ي��رة ال��ت��ي انطلقت م��ن ش��ارع 
اجلمهورية ووصلت إلى أمام مقر الولية، والي 

هكاري، إدريس آق بيق.

وردد احملتجون هتافات ضد منظمة “بي كا 
كا” اإلرهابية، مؤكدين أن أعمالها لن تزيد الشعب 

التركي إل تكاتفا وتعاضدا بوجه اإلرهاب.
وف���ي ولي����ة م���وش )ش�����رق(، اج��ت��م��ع مئات 
املتظاهرين أمام املسجد الكبير في املدينة، وساروا 
إلى أمام بلدية الولية. وشارك في املسيرة والي 
م��وش، إلكر غ��ون��دوز أوز، م��رددي��ن هتافات ضد 

اإلرهاب، وحاملني بأيديهم أعالما لتركيا.
وفي ولية بتليس نظم آلف املتظاهرين مسيرة 
انطلقت من منطقة “غوكميدان” إلى املسجد الكبير، 

وسط التكبيرات.
املسيرة التي شارك فيها رئيس بلدية بتليس 
نصر ال��ل��ه ت��ان��غ��الي، ن��دد خاللها املتظاهرون 

بالهجمات اإلرهابية ملنظمة “بي كا كا” في البالد.

آالف املتظاهرين في هونغ كونغ يتحّدون الشرطة

أغلقت املتاجر أبوابها وس��ط مخاوف من 
جتدد العنف في األراضي الصينية، التي تتمتع 
بحكم شبه ذات���ي، وال��ت��ي شهدت أش��ه��را من 

الحتجاجات.
في حتد حلظر الشرطة، ردد آلف املتظاهرين 
شعارات وانطلقوا في مسيرة مبنطقة التسوق 

وسط مدينة “هونغ كونغ” أمس األحد.
بينما أغلقت املتاجر أبوابها وسط مخاوف 
من جتدد العنف في األراض��ي الصينية، التي 
تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي شهدت أشهرا من 

الحتجاجات.
وامتد حشد من املتظاهرين، الذين يتشحون 
بالسواد وي��رت��دون األقنعة، إل��ى جانب أسر 
تصطحب أطفال، إلى طرق حزام التسوق في 
خليج “كوزواي”، بحسب وكالة “أسوشيتد 

برس”.
ولوح بعض املتظاهرين باألعالم األمريكية 
والبريطانية، بينما حمل آخ��رون ملصقات 

جتدد دعواتهم إلصالحات دميقراطية.
ورف���ض���ت ال��ش��رط��ة ط��ل��ًب��ا م���ن اجل��ب��ه��ة 

امل��دن��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان لتنظيم املسيرة، 
لكن املتظاهرين لم يتراجعوا. وقالت إحدى 
املتظاهرات ويني ليوجن )50 عاماً( للوكالة 
ذاتها “أشعر أن هذا واجبنا.. احلكومة تريد 
أن متنعنا من التظاهر.. لكنني أريد أن أقول إن 

الناس لن يخافوا”.
وعطلت املسيرة حركة امل���رور ف��ي هونغ 

كونغ، وأغلقت العديد من املتاجر أبوابها.
وم��ع اق��ت��راب احلشد م��ن مقر الشرطة في 
مكان قريب، رفعت الشرطة علًما حتذر به من 
أنهم يشاركون في جتمع غير قانوني، لكن 

املتظاهرين رددوا الشعارات وواصلوا السير.
وف��ي وق��ت سابق، تظاهر مئات احملتجني 
خارج القنصلية البريطانية في هونغ كونغ، 
ول��وح املتظاهرون بأعالم بريطانيا، وهتفوا 

“بريطانيا .. أنقذي هونغ كونغ”.
جاء ذلك بعد أن دعا متظاهرون في هونغ 
كونغ الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى أن 

يتدخل لدعم احتجاجاتهم ضد احلكومة.
واألحد املاضي، توجه آلف احملتجني نحو 

السفارة األمريكية في “هونغ كونغ”، حاملني 
لفتات مكتوب عليها “الرئيس ترامب .. أنقذ 
“هونغ كونغ” و”اجعل هونغ كونغ عظيمة 

مرة أخرى”.
ومنذ يونيو املاضي، تشهد هونغ كونغ، 
املستعمرة البريطانية السابقة، أس��وأ أزمة 
سياسية منذ إعادتها إلى الصني في 1997، في 
إط��ار حركة احتجاجية على محاولة حكومة 
الرئيسة التنفيذية كاري لم، مترير مشروع 

قانون يقر تسليم مطلوبني إلى الصني.
وحت���ت ض��غ��ط الح��ت��ج��اج��ات واألزم����ة 
السياسية التي أثارتها، أعلنت كاري رسميا، 
سحب م��ش��روع ال��ق��ان��ون، لكن املتظاهرين 
واص��ل��وا احتجاجاتهم حتى حتقيق مطالب 
أخ����رى ب��ي��ن��ه��ا إج�����راء حت��ق��ي��ق م��س��ت��ق��ل في 
م��زاع��م جل��وء الشرطة للعنف امل��ف��رط خالل 
الحتجاجات، وإطالق سراح احملتجزين دون 
شرط، وعدم وصف الحتجاجات بأنها أعمال 
شغب، وإج���راء انتخابات مباشرة ملنصب 

الرئيس التنفيذي للمدينة.
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طالبان تسمح للجنة الدولية للصليب 
األحمر بالعمل مجددًا في أفغانستان

دول غرب إفريقيا 
تعلن خطة ملكافحة 

اإلرهاب مبليار دوالر 
ق��ّرر ق��ادة دول املجموعة القتصادّية 
لدول غرب إفريقيا رصد مبلغ مليار دولر 
لتمويل خّطة عمل ملكافحة اجلهاديني تغّطي 
الفترة بني العامني 2020 و2024، وذلك 
خ��الل قمة طارئة عقدوها في واغ��ادوغ��و 
للبحث ف��ي سبل ال��ت��ص��ّدي لتنامي خطر 

اجلماعات اجلهادية في منطقة الساحل.
وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو إّن 
املجموعة قّررت “تعبئة موارد مالّية تناهز 
مليار دولر من أجل مكافحة اإلرهاب”، على 
أن تعرض اخلطة ومتويلها في ديسمبر 

خالل القمة املقبلة للمجموعة.
وسُتسهم األم���وال التي ستوضع في 
ص��ن��دوق مشترك، ف��ي تعزيز العملّيات 
العسكرّية للّدول املعنّية وتلك املنضوية في 

العمليات العسكرية املشتركة في املنطقة.
وق����ال إي��س��وف��و، ال��رئ��ي��س ال����دوري 
للمجموعة القتصادية لدول غرب إفريقيا، 
إّن “مجموعة دول الساحل اخلمس بعيدة 
ك��ل البعد ع��ن الن��ه��ي��ار. البيان اخلتامي 
)للقّمة( يظهر ب��وض��وح دع��م املجموعة 
القتصادّية ل��دول غرب إفريقيا ملجموعة 
دول الساحل اخلمس وللقوة املشتركة في 
حوض بحيرة تشاد”، في حني كان العديد 
م��ن امل��راق��ب��ني “ينعون” مجموعة دول 

الساحل اخلمس.
وش��ّدد ايسوفو على أّن ق��وات مجموعة 
دول ال��س��اح��ل اخل��م��س وح���وض بحيرة 
تشاد هي الفاعلة على األرض “في الوقت 
الراهن”، في حني أشار البيان اخلتامي إلى 
ال��دور “القيادي للمجموعة القتصادية 

لدول غرب إفريقيا”.
وك����ان رئ��ي��س م��ف��وض��ي��ة امل��ج��م��وع��ة 
القتصادية ج��ان كلود ب��رو قد تطّرق في 
مستهّل القمة الى “2200 هجوم في العوام 
الربعة الخيرة اضافة الى 11 الفا و500 
قتيل وآلف اجلرحى وماليني النازحني 
ون��ش��اط اق��ت��ص��ادي ت��أث��ر ف��ي شكل كبير 

ونزاعات طائفية متفاقمة” في الساحل.
م��ن جهته، أك��د رئيس بوركينا روش 
م��ارك كريستيان ك��اب��وري أّن “األخطار 
باتت عابرة للحدود”. وقال “نحن جميعا 
معّرضون، وليس هناك بلد في منأى”، 
مذّكراً ب��أّن “تصاعد العنف تسبب بازمة 
انسانية غير مسبوقة” ف��ي ب��الده وب��أّن 
“مدارس وبنى حتتية صحية مت اغالقها، 

فيما دمرت رموز للدولة”.
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قالت أن قواعد أميريكا وحامالت طائراتها تقع  مبرمى صواريخها

إيران ترفض اتهام واشنطن لها بشن الهجوم على منشأتني في السعودية 
رفضت أم��س إي��ران األح��د اتهامات 
واشنطن لها بالوقوف وراء هجمات 
بطائرات مسّيرة استهدفت منشأتني 
نفطيتني سعوديتني، معتبرة أن الهدف 
منها تبرير أي خطوات انتقامية قد 

تتخذ بحق اجلمهورية اإلسالمية.
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية 
اإلي��ران��ي��ة ع��ب��اس م��وس��وي ف��ي بيان 
إن “هذه التهامات ووج��ه��ات النظر 
)األميركية( الباطلة وغير الالئقة تأتي 
في سياق دبلوماسي غير مفهوم ول 

معنى له”.
وكان وزير اخلارجية األميركي مايك 

بومبيو دان إيران عقب هجمات السبت 
التي استهدفت منشأتني نفطيتني في 
السعودية وأّث���رت على نحو نصف 

إنتاج مجموعة أرامكو.
وأعلن املتمردون احلوثيون املوالون 
إليران مسؤوليتهم عن الهجوم، إل أن 
بومبيو قال “ليس هناك دليل على أّن 

الهجوم ُشّن انطالقا من اليمن”.
بدوره، اعتبر موسوي أن الهدف من 
التهامات تبرير أي خطوات ضد بالده.

وقال إن “تصريحات من هذا النوع  
أش��ب��ه بالتخطيط م��ن قبل منظمات 
املخابرات السرية لتدمير ص��ورة بلد 

ما من أجل متهيد الطريق لجراءات في 
املستقبل”.

وتخوض طهران وواشنطن حربا 
كالمية ت��ص��اع��دت حدتها منذ مايو 
ال��ع��ام امل��اض��ي عندما أع��ل��ن الرئيس 
الميركي دونالد ترامب انسحاب بالده 
من التفاق النويي الدولي املوقع في 
2015 وينّص على تخفيف العقوبات 
املفروضة على إي��ران مقابل وضعها 

قيوداً على برنامجها النووي.
ومنذ انسحابها، فرضت الوليات 
املتحدة عقوبات على إي��ران كجزء من 
حملة لفرض أقصى درج��ات الضغط 

على اجلمهورية اإلسالمية.
وق����ال م��وس��وي إن “األميركيني 
ان��ت��ه��ج��وا س��ي��اس��ة أق��ص��ى درج���ات 
الضغط+ التي حتولت على ما يبدو 
إل��ى أق��ص��ى درج���ات ال��ك��ذب+ بسبب 

إخفاقاتهم”.
وقال قائد باحلرس الثوري اإليراني 
إن ال��ق��واع��د وح���ام���الت ال��ط��ائ��رات 
األمريكية تقع في مرمى الصواريخ 
اإليرانية وذلك بعدما اتهمت واشنطن 
ط���ه���ران مب��ه��اج��م��ة م��ن��ش��آت نفطية 
سعودية مما صّعد التوتر في منطقة 

الشرق األوسط.

سمحت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان مجددا 
أمس األحد للجنة الدولية للصليب 
األحمر بالعمل في أفغانستان بعدما 
“منعتها” من ممارسة مهامها في 

ابريل املاضي.
وأع��ل��ن��ت ط��ال��ب��ان ال��ت��ي تسيطر 
فعليا على مناطق واسعة في البالد 
أن “اإلمارة اإلسالمية تعيد العمل 
بالضمانات األمنية املمنوحة للجنة 
الدولية للصليب األحمر وتأمر كل 
املجاهدين )...( بالهتمام بأمن 

موظفي وجتهيزات” املنظمة.
وكانت اللجنة علقت عملياتها في 
ابريل وخصوصا زيارات السجناء 
والعناية باجلرحى، عندما سحب 
املتمردون ضماناتهم األمنية لها 
وكذلك تلك املمنوحة ملنظمة الصحة 

العاملية.
وأع���ل���ن رئ��ي��س ب��ع��ث��ة اللجنة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ص��ل��ي��ب األح���م���ر في 
أفغانستان خ��وان ب��درو شيرر في 
تغريدة على م��وق��ع “تويتر” أّن 
“املباحثات في الدوحة )حيث توجد 

ممثلية لطالبان( أتاحت لنا إعادة 
بناء تفاهم متبادل ح��ول الوضع 
اإلنساني في أفغانستان ونشاط 
)اللجنة( وح��ول استكمال عملنا 
اإلنساني احملايد وغير املنحاز في 

البالد”.
وكانت طالبان “منعت” أيضاً 
نشاطات اللجنة في أغسطس 2018 
ث��م سمحت لها بالعمل م��ج��ددا في 
أكتوبر. وتسيطر طالبان أو تنازع 
السلطات على السيطرة على حوالى 

نصف أفغانستان.
وف���ي ب��ي��ان��ه��ا، ق��ال��ت احل��رك��ة 
الس��الم��ي��ة إن “الطرفني اتفقا 
على ال��ع��ودة إل��ى الت��ف��اق املبدئي 
)ح���ول ال��ض��م��ان��ات األم��ن��ي��ة( إل��ى 
جانب التزامات جديدة مبساعدة 

إنسانية”.
وتأتي هذه املبادرة من طالبان بعد 
أسبوع على قرار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب وقف احملادثات مع 
املتمردين ح��ول انسحاب للقوات 

األميركية من أفغانستان.

نكسة جديدة جلونسون بعد 
استقالة نائب آخر من حزبه

تعّرض رئيس الوزراء البريطاني 
احملافظ بوريس جونسون لنكسة 
جديدة ج��ّراء انشقاق نائب آخر من 
ح��زب��ه اخ��ت��ار الن��ض��م��ام إل��ى حزب 
معارض مُيانع خروج بريطانيا من 

الحّتاد األوروبي.
وانضّم وزير اجلامعات الّسابق 
سام جيما إلى احلزب الدميوقراطي 
الليبرالي خالل مؤمتره الّسنوي في 
ب��ورمن��اوث، على اجلانب اجلنوبي 

من إنكلترا.
وأس�����ف ج��ي��م��ا ألّن “بوريس 
جونسون ُي��ق��ّدم خ��ي��اراً صعباً إلى 
ال��ن��ّواب املعتدلني والتقّدميني في 
احلزب احملافظ: قبول بريكست من 

دون اّتفاق، أو ترك احلياة العاّمة”.
وأض��اف “أختار مواصلة الكفاح 
من أجل القَيم التي طاملا كنت أؤمن 

بها بصفتي دميوقراطّياً ليبرالّياً”.
ويأتي انشقاقه بعد أّي��ام قليلة 
من انشقاق النائب احملافظ فيليب 
لي الذي أفقَد جونسون غالبّيته في 

البرملان.
وج��ي��م��ا س����ادس ن��ائ��ب ينضّم 
ه��ذا ال��ع��ام إل��ى احل���زب الليبرالي 
الدميوقراطي الذي بات يحتّل 18 من 

أصل 650 مقعداً في مجلس العموم.
وقالت زعيمة احل��زب الليبرالي 
الدميوقراطي جو سوينسون “من 
الواضح أّن الليبراليني الدميوقراطيني 
هم نقطة التقاء أولئك الذين يريدون 

البقاء في الحّتاد األوروبي”.
واستقال جيما العام املاضي من 
حكومة تيريزا ماي بسبب خالفات 
حول استراجتّيتها إلخراج بريطانيا 

من الحّتاد األوروبي.


