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فرق الإنقاذ التركية تردم جثث  100قتيل �سوري في منجم �سوما

ال�شرطة التركية تعتقل � 18شخ�ص ًا من �شركة التعدين

اعتقلت ق���وات األم���ن التركية
أمس  24شخصا ً بينهم مسؤولون
كبار من شركة التعدين العاملة
في منجم فحم سوما ،ال��ذي أدى
انفجاره إل��ى مقتل أكثر من 300
شخص.
وكان انفجار منجم الفحم وهو
أكبر كارثة في تاريخ تركيا وقع
في سوما بمحافظة مانيسا غرب
البالد في  13أيار وأسفر عن مقتل
 301شخصاً ،إذ أشارت المعطيات
األولية إلى أن سبب كارثة سوما
يعود إلى تماس كهربائي أدى إلى
وق��وع انفجار ونشوب حريق في
المنجم ،وكان تحت األرض لحظة
وقوع الكارثة  787شخصاً.
وك����ان وزي����ر ال��ط��اق��ة ال��ت��رك��ي
تانر يلدز أعلن في وقت سابق أن
رج��ال اإلنقاذ انتشلوا جثتين من
المنجم ،لترتفع الحصيلة النهائية
لعدد الضحايا إلى  301شخص،
مشيرا ً أن عمليات اإلنقاذ انتهت من
المنجم.
يأتي ذلك في وقت تشهد المدن
التركية منذ ي��وم ك��ارث��ة انفجار
ال��م��ن��ج��م ت��ظ��اه��رات جماهيرية
واس��ع��ة احتجاجا ً على سياسة
حكومة رجب طيب أردوغان ،ويتهم
المحتجون السلطات وأصحاب
المناجم بانتهاك قواعد السالمة،
وهو ما أدى إلى هذه الكارثة.
كشفت وك��ال��ة أن��ب��اء «آس��ي��ا»
نقالً ع��ن م��ص��ادر أن م��ا يقرب من
مئة س��وري ك��ان يعمل في منجم

أهالي الضحايا الذين بلغ عددهم 301
سوما ،بقيت جثثهم تحت األنقاض
ول��م تعلن السلطات التركية عن
وجودهم.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة أن مصدر
النبأ ه��و الصحافي علي تيزيل،
الذي أفاد عن وجود مئة سوري ال
يعمل بصورة شرعية ،بقوا كلهم
في المنجم ،إذ إن ف��رق اإلنقاذ لم

ت��س��ت��خ��رج إال ج��ث��ث األت����راك أم��ا
السوريون فقد أبقتها في األسفل،
مضيفا ً أن فرق اإلنقاذ ردمت جثث
السوريين بمياه الفحم لتمحي أي
أثر يشير إليهم.
وأض��اف��ت «آس��ي��ا» إن م��ص��ادر
أخ�����رى أش������ارت إل����ى أن ع���دد
ال��س��وري��ي��ن اإلج��م��ال��ي ال���ذي كان

يعمل في المنجم يبلغ  450عامالً،
أغلبهم يعمل بشكل غير شرعي ،وال
يسجل بصورة قانونية في سجالت
الضمان االجتماعي .وال يعملون إال
بكفاف يومهم.
يذكر أن تركيا لم تقبل مشاركة
ف���رق إن��ق��اذ أوروب���ي���ة ف��ي أع��م��ال
اإلنقاذ.

الفروف و�شتاينماير يعربان عن قلقهما
من موا�صلة المواجهات في �شرق �أوكرانيا
أع��رب وزي��را الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف واألل��م��ان��ي فرانك
شتاينماير ع��ن ق��ل��ق بلديهما من
مواصلة المواجهات المسلحة في
شرق أوكرانيا ،بحسب بيان صدر عن
الخارجية الروسية أمس ،عقب اتصال
هاتفي بين الوزيرين.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن الف���روف
وشتاينماير اتفقا على ضرورة تخفيف
حدة التوتر بشكل فوري والتخلي عن
العنف لتفادي وقوع ضحايا جديدة،
وخلق ظروف مواتية لبدء حوار وطني
شامل حقيقي ح��ول قضايا تتعلق
باإلصالح الدستوري في أوكرانيا.
ولفت الوزيران إلى أهمية الطاوالت

المستديرة التي تجري في أوكرانيا
في إطار خريطة الطريق التي تبنتها
منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب��ا
لتسوية األزمة في البالد ،مشيرين إلى
دور هذه النقاشات ،مع إدراك أهمية
ضمان التمثيل المطلوب لمصالح
جنوب شرقي البالد.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى
ض��رورة تخلي كييف عن استخدام
القوات المسلحة ضد المحتجين في
المنطقة.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت أف���اد مصدر
في ق��وات الدفاع الشعبي في مدينة
ك��رام��ات��ورس��ك بمقاطعة دونيتسك
ش��م��ال ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا ،باستمرار

المواجهات المسلحة بعد أن هاجمت
القوات األوكرانية ع��ددا ً من حواجز
معارضي سلطات كييف في إحدى
ضواحي المدينة.
ول��م ي��ورد المصدر معلومات عن
وقوع خسائر لدى الطرفين ،في وقت
قالت قوات الدفاع الشعبي في مدينة
سالفيانسك المجاورة إنها نجحت في
صد هجمات شنتها القوات األوكرانية
على حواجز الدفاع الشعبي.
ونفت وزارة الدفاع األوكرانية وقوع
معارك في شرق أوكرانيا ،ونقل المكتب
الصحافي ل��ل��وزارة ع��ن السكرتير
الصحافي لرئيس أرك���ان الجيش
األوك��ران��ي ألكسي دميتراشكيفسكي

أن العسكريين األوكرانيين صدوا في
الليلة الماضية هجوما ً لقوات الدفاع
الشعبي بالقرب من مدينة إيزيوم في
مقاطعة خاركوف ومدينة سالفيانسك
في مقاطعة دونيتسك.
وج��اء في بيان للمكتب أن مخيم
العسكريين األوك��ران��ي��ي��ن بالقرب
م��ن مدينة إي��زي��وم ت��ع��رض لهجوم
باألسلحة ال��ن��اري��ة وال��راج��م��ات ،ما
أس��ف��ر ع��ن ج���رح اث��ن��ي��ن م��ن جنود
الحرس الوطني األوكراني ،إضافة إلى
تعرض  4نقاط تفتيش حول مدينة
سالفيانسك لهجوم آخر ،ما أسفر عن
إصابة جنديين.

م�ساعدات �إن�سانية ورجال �إنقاذ رو�س �إلى �صربيا
أعلن أمس عن وص��ول طائرتين
تتبعان ل��وزارة الطوارئ الروسية
إل���ى ص��رب��ي��ا ت��ح��م�لان مجموعة
جديدة من رجال اإلنقاذ ومساعدات
إنسانية.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال����وزارة
الروسية الكسندر دروبيشيفسكي
إن «الطائرتين من طراز «إيل»76 -
هبطتا في مطاري مدينتي بلغراد
ونيش الصربيتين» ،مضيفا ً أنها
أوصلت نحو  70طنا ً من المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة المخصصة للمناطق
المنكوبة ف��ي الفيضانات التي ال
تزال تجتاح البالد.
كان دروبيشيفسكي أشار في وقت
سابق إل��ى أن الطائرتين تحمالن
محطات كهربائية متنقلة وأجهزة
لضخ المياه والقوارب ومواد غذائية
إضافة إلى مجموعة من رجال اإلنقاذ.
وأرسلت وزارة الخارجية الروسية
مروحيتين إلى صربيا إلنقاذ وإجالء
المتضررين من المناطق المنكوبة.
وقال دروبيشيفسكي إن مروحيتين
من طراز «كا »-32انطلقتا من مطار
رامينسكويه في ضواحي موسكو
إلى مدينة نيش ،مضيفا ً أن طاقمي
المروحيتين سيقومان بالبحث
عن المتضررين في الماء وإنقاذهم

البرنامج الدفاعي الإيراني غير قابل للتفاو�ض

ظريف :االتفاق النووي النهائي ممكن
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد
ج���واد ظ��ري��ف إم��ك��ان التوصل إلى
اتفاق نهائي في شأن برنامج بالده
النووي ،شرط أن تتجنب السداسية
الدولية األوهام.
وق���ال ظ��ري��ف ف��ي ح��س��اب��ه على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر»،
إن االتفاق النهائي ممكن ش��رط أن
تتجنب مجموعة ( )1+5األوه��ام،
محذرا ً من إضاعة هذه الفرصة كما
حدث عام .2005
وك���ان مساعد وزي���ر الخارجية
اإليراني عباس عراقجي أعلن أنه لم
يكن هناك أي تقدم ملموس في الجولة
األخيرة للمفاوضات ،مشيرا ً إلى أن
الهدف الرئيسي من هذه الجولة لم
يتحقق وأنه كان من المفترض حسم
كل الخالفات في هذه الجولة وهذا
ل��م ي��ح��دث .وأض���اف« :نسعى إلى
االتفاق في غضون ستة أشهر وإذا
انتهت الفترة فيمكن تمديدها» ،مؤكدا ً
مواصلة المحادثات على المستويات
كافة ،وأوضح أن هناك بعض األسئلة
تطرح في ش��أن األب��ع��اد العسكرية
المزعومة للبرنامج النووي ،وهي
كاذبة تماما ً وعلى الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة توضيح ه��ذا األم��ر،
مؤكدا ً أن البرنامج الدفاعي اإليراني
غير قابل للتفاوض في المحادثات
مع مجموعة (.)1+5
وقال عراقجي» :إننا واثقون من
برنامجنا النووي ،وال توجد لدينا
مشكلة للتعاون مع الوكالة الدولية،
كنا نعرف بأن المحادثات النووية
في فيينا ،ستكون صعبة والفوارق
في وجهات النظر بين الطرفين هي
في مستوى يحتاج إلى وقت طويل
ونقاشات ومفاوضات مكثفة للتقريب
بينهما».
وأشار إلى وجود كثير من القضايا

المتنوعة المطروحة على الطاولة
والتي لكل منها تفرعات ،وأض��اف:
»لقد طرحنا وج��ه��ات نظرنا خالل
جوالت المفاوضات الثالث الماضية
وك��ن��ا نشعر أن بإمكاننا ف��ي هذه
الجولة ال��دخ��ول ف��ي كتابة النص
ولكن تبين أثناءها أن من الباكر نوعا ً
ما إنجاز ذلك».
وق��ال ع��راق��ج��ي» :لقد اتضح أن
ال��خ�لاف ف��ي بعض األم���ور م��ا زال
قائما ً وبحاجة إلى المزيد من البحث
وال��ن��ق��اش للتقريب ف��ي وج��ه��ات
النظر .كانت مفاوضات فيينا مكثفة
للغاية في جميع المستويات واألطر
والنتيجة الحاصلة هي أننا ما زلنا
غير مستعدين لكتابة النص ،ومن
الطبيعي أنه ال يمكن توقع الوصول
إل��ى تفاهم عبر جلسات ع��دة في
م��ف��اوض��ات م��ا ،فالجولة األخ��ي��رة

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية
ه��ون الي ،أم��س أن ب�لاده ج ّمدت تنفيذ ج��زء من
المشاريع والبرامج المشتركة في فيتنام ،مشيرا ً
إلى أن أعمال الشغب التي شهدها هذا البلد قوضت
روح وظروف التعاون الصيني الفيتنامي ،وأضاف
أن بالده قررت لهذا السبب تعليق جزء من برامج
االتصاالت الثنائية مع فيتنام.
وأوص��ت الحكومة الصينية مواطنيها بإلغاء
زياراتهم إلى فيتنام بشكل موقت ،في وقت أعلنت
وزارة الخارجية الصينية أنها أجلت أكثر من 3
آالف من مواطنيها في فيتنام بسبب أعمال الشغب
الدامية التي شهدتها البالد األسبوع الماضي،
مشيرة إل��ى أنها نظمت رحلة جوية رابعة إلى
فيتنام وأرسلت سفينة خاصة إلعادة رعاياها بمن
فيهم  16شخصا ً أصيبوا بجروح خطيرة.
وأعلنت وزارة النقل الصينية نيتها إرس��ال 5
سفن إضافية إلى فيتنام إلجالء رعاياها ،إذ شهدت
فيتنام األس��ب��وع الماضي تظاهرات جماهيرية

واس��ع��ة بمشاركة عمال المصانع التي تملكها
الشركات الصينية ،احتجاجا ً على نشر منصة
نفطية صينية في منطقة متنازع عليها في بحر
جنوب الصين.
وأفادت الشرطة الفيتنامية أن المحتجين دمروا
المباني الصناعية واإلدارية وأحرقوا مستودعات
في أكثر من  100مصنع ،ما أسفر عن مقتل اثنين من
المواطنين الصينيين وإصابة أكثر من  100آخرين
بجروح ،إضافة إلى تضرر شركات تملكها تايوان
وسنغافورة وكوريا الجنوبية ،واضطرار أكثر من
 1000مصنع تملكها شركات أجنبية لوقف عملها
خالل أيام عدة ألسباب أمنية.
وفي شأن آخر ،نقلت وكالة «شينخوا» الصينية
ع��ن الشرطة أم���س ،أن ح��رك��ة ش��رق تركستان
اإلسالمية هي التي تتحمل المسؤولية عن الهجوم
على محطة للقطارات في مدينة أورومتشي غرب
الصين نهاية نيسان الماضي والذي أسفر عن مقتل
 3أشخاص وإصابة  79آخرين.

قتل ستة وثالثون شخصا ً بينهم ثمانية جنود ماليين واختطف ثالثون
آخرون أمس ،خالل مواجهات بين الجيش المالي ومسلحين من قبائل الطوارق
شمال البالد ،بحسب ما أفادت حكومة مالي.
وذكرت الحكومة في بيان أن المواجهات التي اندلعت بين الجيش المالي
ومسلحي حركة تحرير إقليم أزواد في بلدة كيدال ،أسفرت عن مقتل ثمانية
جنود ماليين وجرح خمسة وعشرين آخرين ،فيما قتل ثمانية وعشرون مسلحا ً
من حركة تحرير أزواد وأصيب اثنان وستون آخرون.
وسبق أن أعلن رئيس وزراء مالي موسى مارا أن بالده في حالة حرب مع
انفصاليي الطوارق ،إذ أشار في تصريح خالل وجوده في قاعدة عسكرية ببلدة
كيدال شمال البالد بعد هجوم شنه مسلحو الطوارق على مكتب حاكم كيدال إلى
إن «مالي من اآلن فصاعدا ً في حرب ،وسنع ّد الرد المناسب لهذا الموقف».
الفيضان غمر المدن
إض��اف��ة إل���ى ن��ق��ل ال��ش��ح��ن��ات إل��ى
المناطق المنكوبة».
ولفت الناطق ال��روس��ي إل��ى أن
رج��ال اإلنقاذ ال��روس العاملين في
صربيا ق��د أج��ل��وا أكثر م��ن 2000
شخص م��ن المناطق المنكوبة،

 2166شخصا ً بمن فيهم  576طفالً».
وأعلن أن وزارة الطوارئ الروسية
تزيد حجم مساعداتها لصربيا وأنها
تنوي إرس��ال مروحيتين من طراز
«كا »-32إلى هذا البلد في القريب
العاجل.

تعبئة دولية �ضد الجماعة المتطرفة ورقعة الحرب تمتد �إلى الكاميرون

غرب �أفريقيا يعلن حرب ًا �شاملة على «بوكو حرام»

أعلنت خمس دول متجاورة في
غرب أفريقيا شن حرب إقليمية شاملة
على جماعة «بوكو حرام» ،بدعم من
الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا
التي استضافت أول من أمس اجتماعا ً
ف��ي ب��اري��س ،ض��م رؤس���اء نيجيريا
وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين،
وممثلين ع��ن ال���والي���ات المتحدة
وبريطانيا واالتحاد األوروب���ي .في
وق��ت وسعت «بوكو ح��رام» حربها
لتشمل منطقة شمال الكاميرون،
متحدّي ًة التعبئة الدولية ضدها.
وتبنى خمسة رؤس���اء أف��ارق��ة،
اج��ت��م��ع��وا ف��ي ب��اري��س ب��دع��وة من
الرئيس فرنسوا هوالند ،خطة تحرك
إقليمية للتصدي لجماعة «بوكو
حرام» المتطرفة.
وقال رئيس الكاميرون بول بيا:
«نحن هنا لنعلن الحرب على بوكو
ح���رام» ،وذل��ك بعدما أعلن نظيره

الفرنسي الذي استضاف القمة تبني
«خطة إقليمية شاملة على المديين
ال��م��ت��وس��ط وال��ب��ع��ي��د» ،للتصدي
للجماعة المتطرفة .وق��ال بول بيا:
«نحن هنا لتأكيد تضامننا وعزمنا
على التصدي لبوكو حرام التي باتت
مشكلة إقليمية وحتى قارية».
وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه
الخطة تلحظ «تنسيق المعلومات
االستخباراتية وتبادل المعلومات
وقيادة مركزية لإلمكانات ومراقبة
الحدود وتأمين وجود عسكري حول
بحيرة تشاد وقدرة على التدخل في
حال الخطر» ،مكررا ً أن «بوكو حرام
مرتبطة باإلرهاب في أفريقيا».
وخالل االجتماع ،أعلن هوالند أن
لـ«بوكو حرام» صلة مؤكدة بتنظيم
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي،
وت��ن��ظ��ي��م��ات إره��اب��ي��ة أخ����رى في
أفريقيا.

والتأمت القمة بعد بضع ساعات
م���ن ه���ج���وم ف���ي أق���ص���ى ش��م��ال��ي
الكاميرون ُنسب إلى «بوكو حرام»،
واستهدف مخيما ً لعمال صينيين،
مخلفا ً قتيالً على األقل ،وفق السلطات
الكاميرونية ،مع ترجيح خطف عشرة
صينيين آخرين.
وأعلن الرئيس النيجيري غودالك
جوناثان ال��ذي تعرض النتقادات
لتباطئه في الرد على تجاوزات بوكو
حرام« ،التزامه الكامل» بالسعي إلى
العثور على التلميذات المخطوفات،
وذلك بعد تلقيه مساعدة لوجستية
م��ن ال��والي��ات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا لجمع معلومات.
وقال هوالند« :في موازاة اجتماع
ال��رؤس��اء ،عقدت أيضا ً اجتماعات
لألجهزة المعنية ،ويمكن أيضا ً أن
تعبأ هيئات األركان».
أك��د رئيس بنين ت��وم��اس بوني

يايي« :أننا ع��ازم��ون على تنسيق
جهودنا وإمكاناتنا على الصعيد
اإلقليمي والدولي».
وأك��د الرئيس التشادي إدري��س
ديبي «العزم على مواجهة اإلرهابيين
الذين يفسدون المنطقة» ،معتبرا ً
أنه من غير المسموح «ترك أفريقيا
(ض��ح��ي��ة) ل��ل��ف��وض��ى» .وأض���اف:
«هناك تصميم على التعامل مع هذا
الوضع من اآلن فصاعداً ،وهو شن
حرب شاملة على بوكو حرام».
وعُ ��ق��دت ال��ق��م��ة ف��ي وق���ت تعمل
ب��اري��س على إع���ادة تنظيم قواتها
العسكرية ف��ي أفريقيا «م��ن أجل
مفهوم إقليمي لمكافحة اإلره��اب»،
بحسب م��ا ق��ال وزي��ر ال��دف��اع جان
إيف لودريان الذي سيعرض بشكل
مفصل قريبا ً القوات العسكرية التي
تضم ثالثة آالف جندي فرنسي في
منطقة الساحل والصحراء.

كانت األولى بالنسبة لنا والجوالت
ال��س��اب��ق��ة ك��ان��ت ل��ت��ب��ادل وج��ه��ات
النظر» .وأض��اف» :بطبيعة الحال
يمكن تقسيم ال��ن��ص إل��ى قسمين
شكالً ومضموناً ،فمن ناحية الشكل
توصلنا إل��ى رؤي��ة مشتركة حول
كيفية التنظيم كما توصلنا إلى رؤية
مشتركة حول العنوان فقد اتفقنا على
ثالثة عناوين كما عملنا بعض الشيء
على مقدمة النص التي تتضمن جملة
من المبادئ».
أوض���ح ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي أن
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول ال��م��ق��دم��ة قد
اقتربت من بعضها بعضاً ،وجرى
بحث أفكار حول أساس االتفاق وما
هي مواضيعها وجدولتها الزمنية،
وه��ن��ال��ك أج����واء مشتركة ف��ي ه��ذا
الخصوص على رغم أنه لم يحصل
اتفاق فيها .وأضاف» :في ما يتعلق

بالقسم الرئيس أي المضمون ،فعلى
رغ��م أن��ن��ا تناولنا جميع القضايا
وأجرينا محادثات تفصيلية حول
م��وض��وع��ي��ن أو ث�لاث��ة م��واض��ي��ع
تصورنا أننا يمكننا الوصول فيها
إلى نتيجة ،ولكن الحقيقة هي أننا لم
نحقق تقدماً».
واع��ت��ب��ر ع��راق��ج��ي أن ه���ذا األم��ر
طبيعي في محادثات بهذا االتساع
والتعقيد وأض��اف لم نحقق تقدما ً
ف��ي ه���ذه ال��ج��ول��ة ،وال��خ�لاف��ات ما
زال��ت قائمة ولكن الطرفين ج��ادان
ف��ي ال��م��واص��ل��ة ،م��ش��ي��را ً أن جولة
المحادثات النووية المقبلة ستعقد
في النصف الثاني من حزيران ،ومن
المحتمل أن تنظم جولة استثنائية
قبل جولة المفاوضات المقبلة.

ال�صين تجلي �أكثر من � 3آالف من مواطنيها في فيتنام

مواجهات بين الجي�ش المالي
وحركة تحرير �أزواد �شمال البالد

م��وض��ح �اً« :ف���ي ال��س��اع��ات الـ24
األخ��ي��رة ق��ام رج��ال اإلن��ق��اذ الذين
يعملون في مدينة أوبرينوفيتس
الصربية بإجالء  1773شخصا ً بمن
فيهم  497طفالً ،وإن العدد اإلجمالي
للذين أجالهم الخبراء الروس يبلغ
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 122رهينة في ع�صيان مدني
في �سجن في البرازيل
احتجز سجناء نظموا عصيانا ً في أحد سجون مدينة أراكاجو شمال شرقي
البرازيل  122رهينة ،ونقل عن الناطقة باسم السجن ساندرا ميلو قولها ،إن
معظم الرهائن هم أقرباء لسجناء ،مضيفة أن  4من الرهائن من حراس سجن
أدفوغادو جاسينتو فيلو الواقعة في مدينة أراكاجو كبرى مدن والية سيرغيبي
البرازيلية.
وأضافت ميلو إن «العصيان يجري في جناح واحد فقط في السجن» ،مشيرة
إلى أن سبب العصيان ليس واضحا ً حتى اآلن وقد يكون له عالقة بمطالب
السجناء بنقلهم .وأكدت أن الشرطة دعيت إلى المكان والهدوء عاد والمفاوضات
من أجل اإلفراج عن الرهائن ستستأنف في وقت الحق.

وكانت الصين أش��ارت إل��ى أن متطرفين شنا
هجوما ً في منطقة شينجيانغ المضطربة التي
تقطنها قومية الويغور المسلمة وقتال فيه ،في حين
ذكرت وسائل إعالم رسمية أن مجموعات تحمل
السكاكين طعنت أشخاصا ً عند إح��دى بوابات
الخروج في محطة السكك الحديدية في أورومتشي
عاصمة شينغيانغ.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» أول من أمس
أن الشرطة الصينية اعتقلت  7أشخاص يشتبه
بضلوعهم في الهجوم ،في وقت ذكر موقع «سايت»
ال��ذي يتابع بيانات اإلسالميين المتشددين أن
جماعة تعرف باسم الحزب اإلسالمي التركستاني
أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم ،إذ تعتبر الصين أن
الجماعة وحركة شرق تركستان اإلسالمية وجهان
لعملة واحدة.
يذكر أن األمم المتحدة وواشنطن أدرجت هذه
الحركة على قوائم المنظمات اإلرهابية بعد هجمات
 11أيلول في الواليات المتحدة.

تقرير �إخباري
ا�ستمرار المعارك وخرق الهدنة
ينذران بتق�سيم جنوب ال�سودان
ينذر خرق اتفاق الهدنة في جنوب السودان الذي وقعه الرئيس
سلفاكير ميارديت ومسؤول المتمردين رياك مشار وفتح األبواب
مجددا ً لمزيد من العنف والقتل ،بتقسيم هذه الدولة الحديثة ،بعد أقل
من ثالثة أعوام على قيامها.
ويبدو من خالل ذلك ،أن إنهاء أعمال االقتتال في جنوب السودان،
في هذا التوقيت لن يكون أمرا ً سهل المنال العتبارات كثيرة ،يتعلق
بعضها بطبيعة الصراع نفسه وتكويناته ومسبباته واأليدي الخفية
التي تقف من ورائه ،إلى جانب أن اتفاق الهدنة الذي وقع بين الطرفين
في أديس أبابا في التاسع من الشهر الجاري لم يكن عن قناعة كاملة
من الخصوم ،وإنما لعبت فيه الضغوط الدولية ال سيما األميركية
دورا ً بارزا ً عبر التلويح بإحالة الصراع على غياهب مجلس األمن
ومحكمة الجنايات الدولية وفرض عقوبات على أطرافه.
ويتضح أن الصراع بدأ حول السلطة ،ولكنه وجد البيئة مهيأة
بسبب النسيج البشري الديموغرافي لسكان الجنوب ،الذي يعتبر
مرجالً يغلي ،منذ عهود بتناحر القبائل في ما بينها ،خصوصا ً حول
المراعي والماء ،فضالً عن االحتكاكات االجتماعية الشرسة ،التي
تطورت وق��ادت البلد حديث االستقالل إل��ى براكين ح��روب قبلية
عشوائية ،ستتسع دائرتها كل يوم إلى أن أصبحت حربا ً أهلية في
جميع أنحاء البالد ،إلى جانب أن اتفاقية السالم الشامل التي قادت
الجنوب إل��ى االنفصال عن البلد األم ،التي ب��دوره��ا حركت أوتار
الحساسية بين القبائل ،خصوصا ً في ما يتعلق بتوزيع الثروة،
إلى جانب المنافسة التقليدية الموروثة بين الدينكا ،والنوير ،أكبر
المجموعات السكانية في جنوب السودان ،التي ينتمي إلى األولى
سلفاكير فيما ينتمي للثانية نائبه السابق رياك مشار.
ول��م يستبعد المراقب لتطورات األوض��اع في جنوب السودان
على رغ��م التركيبة السكانية الهشة ،التي تغذي ال��ص��راع ،الدور
الخارجي في األزمة ،ال سيما الدور «اإلسرائيلي» إذا ما تم ربط ذلك
باالستراتيجية «اإلسرائيلية» المتمثلة في مشروع القرن األفريقي
الكبير ،الذي يهدف إلعادة بناء وتشكيل منطقة القرن األفريقي ،وفقا ً
لمصالح الكيان الصهيوني عبر تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ.
إضافة إلى أن دولة جنوب السودان ظلت واح��دة من اهتمامات
«إسرائيل» ،باعتبار أنها تسعى لتنفيذ استراتيجيتها القائمة على
المسائل العرقية واإلث��ن��ي��ة ،ف��دول��ة ج��ن��وب ال��س��ودان مبنية على
العشائرية ،وهذا مدخل لتفكيكها ،وفقا ً للفهم «اإلسرائيلي» المبني
على الهيمنة ال سيما إذا أخ��ذ في االعتبار ال��وج��ود «اإلسرائيلي»
الواضح في أوغندا.
وي��رى المراقبون أن أه��داف «إسرائيل» الكلية من ذل��ك ،تطويق
ال��دول العربية ال سيما مصر باعتبارها خط الدفاع األول للعرب،
وإذا ما تم تنفيذ ذلك تكون «إسرائيل» سيطرت على خريطة القرن
األفريقي بصورة عامة.

