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دوليات

اجتماع �إيراني ـ �أوروبي ـ �أميركي ل�صوغ ن�ص االتفاق النووي ال�شامل
ان��ت��ه��ی االج��ت��م��اع ال��ت��ش��اوري
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ی��ن وزی���ر الخارجیة
اإلی���ران���ي م��ح��م��د ج����واد ظ��ری��ف
ومنسقة ال��س��ی��اس��ة الخارجیة
لالتحاد االوروبي كاثرین أشتون،
الذي عقد یوم أمس في العاصمة
النمساویة فیینا.
وجاء هذا االجتماع التشاوري
ال��م��ك��ث��ف ال����ذي اس��ت��غ��رق نحو
ساعتین ،ف��ي ال��ی��وم التاسع من
الجولة السادسة من المفاوضات
النوویة التي انطلقت یوم االربعاء
من االسبوع الماضي ،وذلك بهدف
التقریب ف��ي وج��ه��ات النظر بین
الجانبین.
ومن المقرر أن یُعقد أيضا ً في
هذا اإلطار اجتماع ثالثي بین إيران
واالتحاد األوروبي وأمیركا ،حيث
سیشارك في هذا االجتماع مساعدا
وزي��ر الخارجیة اإلی��ران��ي عباس
عراقجي ومجید تخت روانجي
وم���س���اع���دا م��ن��س��ق��ة ال��س��ی��اس��ة
ال��خ��ارج��ی��ة ل�لات��ح��اد األوروب����ي
هیلغا أشمیت واستیفان كلیمنت،
إض��اف��ة ال��ی ون���دي ش��ی��رم��ان من
ال��وف��د االمیركي المشارك ضمن
وف��ود مجموعة « ،»1+5على أن
ُي��خ��ص��ص ه��ذا االج��ت��م��اع لبحث
صوغ مسودة نص االتفاق النووي

ظريف وآشتون
ال��ش��ام��ل ح��س��ب ب��رن��ام��ج العمل
المشترك (اتفاق جنیف الموقت).
وك��ان��ت الجولة السادسة من
المفاوضات النوویة قد انطلقت
ی��وم األرب��ع��اء الماضي بحضور

وزی���ر ال��خ��ارج��ی��ة اإلران����ي محمد
ج��واد ظریف ومنسقة السیاسة
ال��خ��ارج��ی��ة ل�لات��ح��اد األوروب����ي
ك���اث���ری���ن أش���ت���ون وم��س��اع��دي
ال��خ��ارج��ی��ة ل��ل��دول األع��ض��اء في

مجموعة «.»1+5
وف��ي ه��ذا السياق ،أعلن وزير
الخارجية البريطاني وليام هيغ أن
إيران واللجنة السداسية ال تزاالن
بعيدتين من التوصل إلى اتفاق

آمن حول برنامج طهران النووي،
مشيرا ً في حديث لصحيفة «فينر
تسايتونغ» النمساوية ال��ى أن
الموعد النهائي للتوصل إلى مثل
هذا االتفاق ،وهو  20تموز ،يقترب،
لكن األطراف المعنية ال تزال بعيدة
عن توقيع «اتفاق آمن».
وأض���اف ال��وزي��ر البريطاني:
أن «هناك خالفات أساسية بين
إي��ران والسداسية» ،مؤكدا على
«ض��رورة تجاوز هذه الخالفات،
وأن المفاوضات الحالية هي أفضل
فرصة على مدى السنوات الطويلة
من أجل تحقيق اتفاق.
وأع���رب هيغ ع��ن قناعته بأن
األطراف يجب أن تبذل المزيد من
الجهود ،مؤكدا أن لندن ستواصل
التعاون الوثيق مع شركائها من
أجل التوصل إلى اتفاق يستجيب
لمطالب المجتمع الدولي.
وق��ال هيغ »:إن إي���ران نفسها
يجب أن ت��ك��ون مهتمة بتسوية
القضايا المتعلقة ببرنامجها
ال��ن��ووي ،الفتا ً ال��ى «أن��ه في حال
قيام طهران بالخطوات المطلوبة
ف��إن ذل��ك سيأتي عليها بمزايا
اق��ت��ص��ادي��ة ك��ب��ي��رة ب��س��ب��ب رف��ع
العقوبات كافة بعد تنفيذ االتفاق
النووي».

مو�سكو :على �أوكرانيا �أن توقف �إبادة مواطنيها

السلوك األوكراني ال يستقيم مع القواعد الحضارية
«مير» وموقف للسيارات ،األمر
الذي أسفر عن إصابة شخص».
وف��ي ال��وق��ت ذات���ه كتب وزي��ر
دف����اع «ج��م��ه��وري��ة دون��ي��ت��س��ك
الشعبية» إيغور ستريلكوف في
موقع «فيسبوك» أن قوات الدفاع
الشعبي اضطرت الليلة الماضية
لمغادرة مدينة سيفيرسك ،وأن
بلدة كارلوفكا تشهد اشتباكات
منذ صباح يوم أمس الخميس ،و
أن الدفاع الشعبي نجح في ردع
هجوم القوات األوكرانية».
كما أفادت قوات األمن األوكرانية
أن  3عسكريين قتلوا وأصيب 27
آخرون بجروح في اشتباكات مع
ق��وات ال��دف��اع الشعبي ،ونتيجة
لقصف مواقع القوات األوكرانية
في شرق البالد.
وأشار المكتب اإلعالمي للعملية
األم��ن��ي��ة ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا في

بيان ل��ه نشر ف��ى صفحته على
موقع «فيسبوك» يوم أمس ،إلى
أن « 173عسكريا ً قتلوا وأصيب
 446آخ��رون منذ ان��دالع القتال
في شرق أوكرانيا» ،موضحا ً أن
«عسكريا لقي مصرعه وأصيب
ثالثة آخرون الليلة الماضية في
اشتباك بمقاطعة لوغانسك ،كما
قتل عسكريان أوكرانيان وأصيب
 6آخ��رون في تفجير ناقلة جند
مدرعة في مقاطعة دونيتسك.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��س��ؤول في
وزارة الصحة األوكرانية إن 478
مدنيا قتلوا جنوب شرق البالد منذ
بدء «العملية الخاصة» ،بينهم 30
امرأة و 7أطفال ،أما عدد المصابين
فبلغ  1392شخصا ،بينهم 104
نساء و 14طفال.
وأع���ل���ن رئ���ي���س «ج��م��ه��وري��ة
ل��وغ��ان��س��ك ال��ش��ع��ب��ي��ة» فاليري

بولوتوف أن حوالى  50عسكريا ً
اوكرانيا قتلوا وتم تدمير مدرعة
ومدفع ه��اون تابعين لهم خالل
ال��ي��وم األخ��ي��ر نتيجة قصف من
مواقع مسلحي لوغانسك الى مطار
المدينة ،م��ؤك��دا ً «أن المسلحين
اق��ت��رح��وا على العسكريين في
المطار إلقاء السالح واالستسالم.
من جهة أخ��رى ،تواصل قوات
ال��دف��اع الشعبي ف��ي دونيتسك
ت��ع��زي��ز م��واق��ع��ه��ا ،بينما يبقى
الوضع في هذه المدينة طبيعيا ً
وه���ادئ���اً ،حسب تأكيد المكتب
الصحافي لـ «جمهورية دونيتسك
الشعبية».
وأف��ادت التقارير اإلعالمية أن
معركة تجري منذ صباح أمس
قرب معبر «دونيتسك» الحدودي
الروسي في مقاطعة روستوف،
وه��و م���وا ٍز لمعبر «إي��زف��اري��ن��و»

األوكراني .وأعلنت هيئة الجمارك
المحلية عن إج�لاء موظفيها من
المعبر حرصا ً على سالمتهم.
وفي السياق ،أعلنت السلطات
الروسية أمس حالة الطوارئ في
 6مقاطعات روسية بسبب تدفق
الالجئين من أوكرانيا ،حيث أفاد
ن��ائ��ب وزي���ر ال���ط���وارئ ال��روس��ي
فالديمير أرت��ام��ون��وف أن��ه «تم
إعالن حالة الطوارئ في مقاطعات
فولوغدا وروستوف وأستراخان
وإق��ل��ي��م س��ت��اف��روب��ل وجمهورية
كالميكيا وش��ب��ه ج��زي��رة ال��ق��رم
ومدينة سيفاستوبل» ،مضيفا
أنه « تم في مقاطعتي بيلغورود
وفورونيج اعتماد حالة التأهب
الخاص».
ون��ق��ل أرت��ام��ون��وف ع��ن هيئة
ال��ه��ج��رة ال��ف��درال��ي��ة ال��روس��ي��ة
معلومات مفادها أن نحو  480ألف
الجئ أوكراني موجودون حاليا في
األراض��ي الروسية .وقال إن 2,5
مليون من المواطنين األوكرانيين
وص��ل��وا إل��ى األراض���ي الروسية
اب��ت��دا ًء من  1كانون الثاني عام
 ،2014وأن  2مليون منهم عادوا
إلى أوكرانيا ،في حين بقي نحو
 480ألفا آخر في روسيا.
من جهته ،كان الناطق الرسمي
باسم وزارة ال��ط��وارئ الروسية
ألكسندر دروبيشيفسكي أف��اد
أن ع��دد الالجئين األوك��ران��ي��ي��ن
المسجلين في نقاط اإلقامة الموقتة
في المناطق الروسية تجاوز 20
ألف شخص .وأض��اف أنه يوجد
في  320نقطة لإلقامة الموقتة
المنتشرة  20392شخصاً ،بمن
فيهم  8322طفال .وأش��ار إلى أن
الوزارة قامت بنشر  8نقاط متنقلة
إضافية لإلقامة الموتة قد تتسع لـ
 3,6ألف شخص.

ال�صين �أول دولة �أجنبية تمتلك منظومة «�أ�س –  »400الرو�سية

بوتين� :سن�ساعد بتطبيع الو�ضع في �أفغان�ستان بعد ان�سحاب القوات الأجنبية
ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين إن بالده ستساعد السلطات
األفغانية في إحكام السيطرة على
األوض�����اع ب��ع��د ان��س��ح��اب ال��ق��وات
األجنبية ،حيث قال خالل اجتماع مع
رؤساء هيئات األمن للدول األعضاء
ف��ي راب��ط��ة ال����دول المستقلة إننا
«ننطلق من أن الوضع سيكون تحت
رقابة السلطات الرسمية ،وسنساعد
في ذلك بأشكال مختلفة».
وعبّر الرئيس الروسي عن اعتقاده
أن الوضع في أفغانستان لن يهدأ
م��ش��ي��را ً إل���ى أن���ه «ي��ج��ب أن نكون
مستعدين ألي تطور لألحداث بالرغم
من أننا طبعا ً ننطلق مما هو أفضل».
وف��ي سياق متصل ،لم يستبعد
م��دي��رال��دي��وان ال��رئ��اس��ي ال��روس��ي
سيرغي إيفانوف أن تصبح الصين
أول دول��ة أجنبية تمتلك منظومة
«أس –  400تريؤومف» الروسية
للصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى
المضادة للجو ،حيث جاء تصريح

ايفانوف خالل الزيارة التي يقوم بها
لجمهورية الصين الشعبية».
وقال إيفانوف« :إن عملية تسليم
ه��ذه المنظومة يمكن أن تستغرق
بضعة أعوام .وأعاد إلى األذهان ان
الجيش الروسي نفسه شرع باستالم
أول��ى المنظومات من ه��ذا النوع»،
مشيرا ً ال��ى «أن ب�ل�اده والصين ال
تعتزمان تشكيل أي حلف عسكري».
وقال« :إن العالقات بين البلدين
تتطور بنشاط ،بما في ذلك في مجال
التعاون العسكري التقني .مضيفا ً
« ال أرى أي مغزى ..وشأن الجانب
الصيني كذلك ،في استحداث حلف
عسكري جديد أو اتحاد عسكري أو
أي شيء آخر».
وأش��ار المسؤول الروسي إلى أن
«التعاون بين ب�لاده والصين غير
�وج��ه ض��د أي ط���رف» ،م��ؤك��دا ً أن
م� ّ
«ال أح��د يهدف إل��ى تحويل منظمة
ش��ن��غ��ه��اي ل��ل��ت��ع��اون إل���ى منظمة
عسكرية.

اتفقت الصين وال��والي��ات المتحدة أم��س على تعزيز
التعاون في المجال العسكري وفي مكافحة اإلرهاب ،حيث
أعلن عن االستعداد لتطوير العالقات المشتركة للبلدين
ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال المستشار الحكومي الصيني ووزي��ر
خارجيتها السابق «يانغ جي تشي» ووزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري خالل اجتماع بشأن األم��ن في إطار

توتر الماني اميركي بسبب التجسس
أعلنت الحكومة األلمانية أمس،
طرد ممثل االستخبارات األميركية
في ألمانيا ،بإطار قضية تجسس
مسؤولين ألمان لصالح واشنطن،
حيث قال المتحدث باسم الحكومة
األلمانية شتيفن سايبرت ،في بيان
له ،إنه «طلب من ممثل االستخبارات
األميركية في سفارة الواليات المتحدة
مغادرة ألمانيا».
وكان القضاء األلماني أعلن يوم
األربعاء أنه يح ّقق في قضية تجسس
أخرى لحساب دولة أجنبية .وذكرت
صحيفة «دي فيلت» أن الحديث يدور

عن عسكري الماني يعمل لمصلحة
الواليات المتحدة.
وق��د ت��ك��ون ه��ذه القضية «أكثر
خ��ط��ورة» م��ن تلك التي ت��ورط بها
عميل لالستخبارات األلمانية ،حين
تجسس لحساب وكالة االستخبارات
ّ
المركزية األميركية « »CIAوأوقف
قبل أسبوع.
وأشار ناطق باسم المدعي العام
االلماني إلى «تفتيش منزل ومكتب
شخص يُشتبه في تورطه بتجسس
في منطقة برلين ،بإدارة ممثلين عن
المدعي الفيدرالي» ،موضحا ً أنه «لم

يُعتقل أي أحد» ،في حين أعلن ناطق
باسم وزارة ال��دف��اع األلمانية عن
إجراء تحقيقات داخل الوزارة تتعلق
بشبهات عن حالة تجسس ثانية.
وكانت برلين قد استدعت في 4
تموز السفير األميركي لديها على
خلفية إلقاء االستخبارات األلمانية
القبض على شخص يشبته بأنه
يعمل لصالح الواليات المتحدة ،حيث
تشير المعطيات إلى أنه سرق قرابة
 200وثيقة سرية من االستخبارات
األلمانية بهدف تسريبها للجانب
األميركي.

خالف عائلي في والية تك�سا�س ي�سفر عن  6قتلى
قتل رجل ما ال يقل عن  6أشخاص،
معظمهم من األط��ف��ال ،خ�لال خالف
عائلي ،في والية تكساس األميركية،
ثم سلم نفسه للشرطة ،حيث نقلت
وك��ال��ة «ف��ران��س ب���رس» ع��ن قائد
الشرطة ف��ي منطقة رون هيكمان
بوالية تكساس أن امرأة ال تزال بين
الحياة وال��م��وت إث��ر إصابتها في
الرأس في بلدة سبرينغ بالقرب من
مدينة هيوستن ،مشيرا ً الى أن  4أو 5
أطفال قتلوا ،وأن رجالً أيضا ً قتل في
عملية إطالق النار.
وتمكنت المرأة المصابة بجروح
خطيرة أن ترشد الشرطة إلى الجهة
التي سلكها المشتبه بقيامه بهذه
الجريمة بالسيارة  ،وهو أحد أفراد
عائلتها ،حيث تعقبته الشرطة
لمدة  20دقيقة تقريبا ً قبل أن يتم
تطويقه م��ن قبل  50عنصرا ً وهم

يشهرون السالح باتجاهه.
وأف��ادت الشرطة أن الجاني رجل

يبلغ من العمر  30سنة تقريبا ً  ،وكان
يتصرف بهدوء أثناء عملية االعتقال.

كيري يدعو قادة جنوب ال�سودان �إلى وقف العنف

بكين ووا�شنطن تتفقان على تعزيز تعاونهما الع�سكري
حوار التعاون االقتصادي الثنائي االستراتيجي المنعقد
في بكين.
وق���ال ج��ي ت��ش��ي« :إن���ه ال ي��ج��وز ال��س��م��اح ب��ع��دم الفهم
االستراتيجي في العالقات بين بكين وواشنطن ،مضيفا ً
أن «العالقات بين البلدين في األعوام  35األخيرة تطورت
إيجابيا ً وباستقرار ،على الرغم من الصعوبات الجمة ،وعلى

اقترحت الحكومة الفرنسية ف��رض حظر سفر لمدة
ستة أشهر ،لمنع ذهاب مواطنيها إلى سورية والعراق
واالنضمام للجماعات اإلسالمية المسلحة ،حيث من المقرر
أيضا ً إدراج جريمة جديدة تتعلق بوجود «عمل فردي ذو
طابع إرهابي» ،تهدف لمواجهة تهديد «الذئاب المنفردة»،
حيث يشير هذا المصطلح الى تهديد اإلسالميين المنفردين،
الذين يعملون بعيدا ً عن الهياكل التنظيمية ،والتخطيط
ألعمال إرهابية فردية على األراضي الفرنسية.
وق��ال مسؤولون فرنسيون حكوميون إن «اثنين أو
ثالثة شبان مسلمين يغادرون فرنسا كل يوم لالنضمام
إلى الجماعات اإلسالمية بالخارج ،باإلضافة الى وجود
مخاوف أيضا من أن يشكل هؤالء تهديدا ً لفرنسا نفسها في
نهاية المطاف».
وكانت السلطات قد اعتقلت المواطن الفرنسي مهدي
نموش ،في آيار الماضي ،بعد قتله أربعة أشخاص ،في
هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل ،حيث تبين أن
نموش كان قد عاد من سورية ،بعد أن تحول إلى التطرف
داخل أحد السجون.
كما قام محمد مراح ،جهادي آخر ولد في فرنسا ،بقتل
سبعة أشخاص في مدينة تولوز عام  ،2012ثالثة منهم
جنود بالجيش فضال عن ثالثة أطفال ومعلم بمدرسة
يهودية ،قبل أن تطلق عليه الشرطة النار.
وأعلن جيل دو كريتشوف ،منسق مكافحة اإلره��اب
باالتحاد األوروبي ،أن وزراء داخلية تسعة بلدان أوروبية
اعتمدوا خطة تحرك لتحديد هوية األش��خ��اص ،الذين

يسافرون إلى سورية ،ومنعهم من التورط في اإلرهاب
عند عودتهم.
وأوضح كريتشوف أن «تفاصيل خطة تحرك االتحاد
األوروب��ي كانت سرية» ،وذلك بعد لقاء وزراء الداخلية
في مدينة ميالن اإليطالية ،وستخضع الخطة لمزيد من
المناقشات في تشرين األول القادم.
وال��دول التي أق��رت ه��ذه الخطة هي بلجيكا وفرنسا
وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا باإلضافة إلى كل
من الدانمارك والسويد وأخيرا هولندا.
ويسمح القانون الفرنسي للسلطات بفرض حظر
سفر لمدة ستة أشهر على األشخاص الذين يشتبه أنهم
يخططون للسفر إلى مناطق خطرة.
ويسافر الشباب ،الذي يخطط لالنضمام إلى جماعات
مسلحة مثل تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام»،
إلى تركيا في رحالت سياحية منخفضة التكلفة ،ثم يلتقون
بعد ذلك بجهات اتصال تعبر بهم الحدود إلى سورية.
وب��م��وج��ب ال��ق��ان��ون ال��ج��دي��د سيكون ب��إم��ك��ان وزي��ر
الداخلية الفرنسي برنار كازينوف تجديد حظر السفر
ستة أشهر أخرى ،على األشخاص الذين ستحددهم أجهزة
المخابرات ،حيث أن السلطات ستصادر ج��وازات سفر
هؤالء األشخاص ،لذلك فإنهم نظريا لن يكونوا قادرين
على السفر.
و بموجب اتفاقية منطقة شنغن الخالية من الحدود،
فإن هؤالء األشخاص سيكون بمقدورهم التحرك داخل
االتحاد األوروبي ،وصوال إلى حدود اليونان مع تركيا.

برلين تطرد مندوب ًا
لال�ستخبارات الأميركية من �أرا�ضيها

رو�سيا تعلن حالة الطورئ في  6مقاطعات ب�سبب تدفق الالجئين الأوكرانيين

ق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة الكسندر
لوكاشيفيتش إن «ح��ل مشاكل
أوكرانيا بالقضاء على المواطنين
ال يستقيم مع القواعد الحضارية
األوروب��ي��ة» ،وش��دد على ضرورة
اإلع���ل��ان ع���ن وق����ف ال��ت��ص��ف��ي��ة
الجسدية للمواطنين الفتا إلى أنه
«يجب أن يكون وقف إطالق النار
في أوكرانيا مضمونا ً وراس��خ�اً،
وهذا هو الشرط األساس الذي لم
تنفذه سلطات كييف حتى اآلن.
وأكد لوكاشيفيتش أن «روسيا
مهتمة ب��ال��ح��ل ال��ع��اج��ل ل�لأزم��ة
السياسية الداخلية في أوكرانيا،
و أن األول��وي��ة الملحة تتمثل في
تنفيذ ات��ف��اق برلين ،والمتعلق
بالدرجة األول��ى بالوقف الفوري
إلط��ل�اق ال���ن���ار ب��أق��ص��ى س��رع��ة
ممكنة».
وأش�����ار ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي
ب��اس��م الخارجية ال��روس��ي��ة إلى
أن «أوك��ران��ي��ا تعطل التحقيق
في مأساة أوديسا وماريوبول،
وال يوجد ش��يء ملموس في هذا
اإلط��ار» ،مضيفا ً أن «بالده تنتظر
من بعثة منظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا العاملة في أوكرانيا
تقريرا ً موضوعيا ً ومن دون مراوغة
عن جولتها في سالفيانسك التي
دمرها الجيش األوكراني.
جاء ذلك في وقت أفاد المكتب
الصحفي لـ «جمهورية دونيتسك
الشعبية» أن اش��ت��ب��اك��ات بين
القوات األوكرانية وق��وات الدفاع
ال��ش��ع��ب��ي ت���ج���ري ف���ي منطقة
مطار دونيتسك» ،في حين أفاد
المكتب الصحافي لـ «جمهورية
لوغانسك الشعبية» أن القوات
األوكرانية قامت يوم أمس بقصف
م��دف��ع��ي ع��ل��ى ض��واح��ي مدينة
سيفيرودونيتسك» ،مضيفا أن
«الصواريخ سقطت على األحياء
السكنية وسكك الحديد وفندق

فرن�سا تقترح حظر �سفر مواطنيها
�إلى �سورية والعراق
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الجانبين تقدير ذلك والدفاع عنه».
وفي هذا السياق ،أعلن كيري أن «واشنطن وبكين اتفقتا
على ض��رورة اإلخ�لاء العاجل لشبه الجزيرة الكورية من
األسلحة النووية ،وتحقيق استقرار وازده��ار المنطقة ،كما
دعا كيري بكين إلى أن تلعب دورا ً فريدا في إقناع كوريا
الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي».

دع��ا وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري القادة
المتخاصمين في دول��ة جنوب السودان إلى التحلي
«بالشجاعة والقيادة» عبر وقف األعمال الحربية ،حيث
قال بمناسبة الذكرى الثالثة الستقالل جنوب السودان
إن «الوقت قد حان الحترام اتفاق وقف األعمال العدائية
المبرم في  23كانون الثاني الماضي».
وأضاف« :لقد حان الوقت للقادة في جنوب السودان
أن يتحلوا بالشجاعة والقيادة ويؤكدوا مجددا ً التزامهم
حيال الوحدة والمصالحة والمستقل األفضل لشعب
جنوب السودان».
وك��رر الوزير األميركي القول إن الواليات المتحدة
راعية استقالل جنوب السودان «تبقى ملتزمة بالوقوف
إلى جانب أبناء جنوب السودان في هذه الفترة الصعبة
ج���داً» و»س��ت��واص��ل ال��وق��وف ف��ي طليعة االستجابة
الدولية لألزمة اإلنسانية والالجئين».
وك��ان النزاع ال��ذي اندلع في  15كانون األول عام
 2013بسبب الصراع على السلطة بين الرئيس سلفا
كير ونائبه السابق رياك مشار أحدث انقسامات عميقة
بين العديد من قبائل الجنوب ،وال سيما بين قبائل
الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس كير وقبائل النوير
التي ينتمي اليها منافسه مشار ،وتجلت في سلسلة

طويلة من التجاوزات والمذابح التي كان المدنيون
أولى ضحاياها.
وأوق��ع��ت ال��م��ع��ارك وال��م��ج��ازر وال��ت��ج��اوزات بحق
المدنيين على أسس عرقية عشرات اآلالف من القتلى،
وأدت إلى نزوح أكثر من  1,5مليون شخص ،بينما بقيت
 3اتفاقات لوقف إطالق النار حبرا ً على ورق ،وتوقفت
المفاوضات السلمية التي عقدت في العاصمة االثيوبية
أدي��س أبابا منذ الشهر الماضي ،إذ يلقي كل معسكر
بالمسؤولية على الطرف اآلخر.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير قال في خطاب
ألقاه بمناسبة الذكري الثالثة لالستقالل في جوبا إن
«جنوب ال��س��ودان دول��ة مستقلة وم��ن حقها التوقيع
على اتفاق ثنائي للدفاع المشترك» ،مضيفا أن «القوات
األوغندية لن تنسحب من جنوب السودان ما لم يتحقق
السالم في الدولة».
وجدد كير دعوته للمعارضين من مجموعة المعتقلين
السابقين إلى العودة للبالد والمساهمة في عملية بناء
ال��دول��ة وح��ل المشاكل العالقة  ،م��ش��ددا ً على أهمية
إجراء حوار سياسي شامل بين جميع مكونات جنوب
السودان ،عالوة على بعض اإلصالحات في القطاعات
األمنية المختلفة ،في الجيش والشرطة.

