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دوليات

جبهة حزب التحرير ال�شعبي الثوري التركية
هجوم م�سلح في فرن�سا يوقع  12قتي ًال
تعلن م�س�ؤوليتها عن هجوم ا�سطنبول

«يوالند�س بو�سطن» الدنماركية تعزز �إجراءات �أمنها بعد الهجوم على «�شارلي �أبيدو»

نقل المصابين من الهجوم االنتحاري
أعلنت جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري التركية
مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مركز للشرطة وأدى
إلى مقتل ضابط وإصابة آخر.
وكانت «انتحارية» دخلت أول من أمس مركز الشرطة
وقالت باإلنكليزية إنها فقدت محفظتها قبل أن تفجر نفسها
في المبنى الموجود في منطقة السلطان أحمد التاريخية
في اسطنبول ،والمكون من ثالثة طوابق على الجانب
اآلخ��ر من ميدان يطل عليه متحف أيا صوفيا والجامع
األزرق ،وهما من المعالم السياحية الرئيسية التي يزورها
ماليين الزوار في اسطنبول كل عام.
وبعد ساعات من الهجوم نشرت الجبهة المحسوبة
على أقصى اليسار بيانا ً على موقع «صرخة الشعب»
اإللكتروني جاء فيه أن التفجير يستهدف حزب العدالة
والتنمية الحاكم ثأرا ً لبركين إلفان البالغ من العمر 15

سنة ،وال��ذي توفي في آذار العام الماضي بعد غيبوبة
دامت تسعة أشهر إثر إصابة في الرأس خالل احتجاج
مناهض للحكومة.
وأعلنت الجبهة اليسارية المسؤولية عن هجوم بقنبلة
على الشرطة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء في اسطنبول
األسبوع الماضي وتوعدت بمزيد من الهجمات.
من جهة أخرى ،ذكرت محطات تلفزيونية تركية مقتل
شرطي تركي وإصابة آخر بجروح نتيجة تفجير عبوة
ناسفة في مركز للشرطة في حي السلطان أحمد التاريخي
في اسطنبول .وقال تلفزيون «سي إن إن .ت��ورك»« :إن
الشرطة تبادلت إط�لاق النار مع المهاجم» ،بينما ذكر
تلفزيون «إن تي في» أن المهاجم فجر قنبلة يدوية.
وعرض التلفزيون لقطات للشرطة وهي تغلق شوارع
وتوقف حركة المواصالت العامة في المنطقة.

�أكثر من  46مليون الجئ
في العالم و�سورية �إلى ال�صدارة

قتل  12شخصا ً بينهم شرطيان أم��س إثر
هجوم مسلح برشاش وقاذفة صواريخ استهدف
مجلة «شارلي آبيدو» الفرنسية وسط باريس.
وق��ال تحقيق للشرطة إن رجلين ملثمين
يحمالن بندقية آلية وقاذفة صواريخ اقتحما مقر
الصحيفة الساخرة المعروفة بانتقادها التشدد
اإلسالمي في الدائرة الحادية عشرة من باريس،
وحصل تبادل إطالق نار مع قوات األمن.
وأظهرت لقطات فيديو رجالً يهتف «الله أكبر»
مع دوي أربع طلقات .وبعدئذ شوهد مهاجمان
يغادران المكان بهدوء ،فيما قال مسؤول في
نقابة الشرطة إن المهاجمين ما زال��وا طلقاء
ويخشى وقوع مزيد من الهجمات.
وكشف مصدر قضائي عن مقتل أربعة من
أبرز رسامي الكاريكاتور في الصحيفة ،وسط
تضارب المعلومات عن فرار منفذي الهجوم.
و ف��ي تفاصيل ال��ح��ادث ،ق��ال��ت ال��رس��ام��ة
ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة «ك��وك��و» وال��ت��ي تعمل في
الصحيفة ،إن المسلحين الملثمين دخلوا مقر
الصحيفة تحت التهديد ،مبينة أنها هي من قامت
بفتح البوابة المشفرة للمهاجمين .وأوضحت
أن��ه بمجرد دخولهم قاموا بإطالق النار على
الرسامين ولنسكي وكابو وأردوه��م��ا قتيلين.
وأكدت أن المسلحين يتكلمون اللغة الفرنسية
بفصاحة ويدعيان أنهما تابعان لتنظيم القاعدة،
وذكرت كذلك أن الهجوم المسلح لم يدم سوى 5
دقائق.
وأض���اف���ت ال��رس��ام��ة أن ال��ه��ج��وم ت��زام��ن
م��ع اجتماع أسبوعي لرسامي الكاريكاتور
بالصحيفة مشيرة إلى أن المهاجمين ربما كانوا
على علم به.
وقد توجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
إلى مقر الصحيفة ،وقال« :نحن في أيام صعبة،
نحن نواجه التهديد ألننا أمة ح��رة» .وتحدث
عن إحباط عشرات الهجمات اإلرهابية خالل
األسابيع األخيرة ،متعهدا ً مراجعة اإلج��راءات
األمنية في البالد وحماية مبادئ الجمهورية.
وقررت الرئاسة الفرنسية عقب وقوع الحادث

فورا ً عقد اجتماع حكومي طارئ .في وقت رفع
فيه رئيس الحكومة حالة التأهب في العاصمة
وضواحيها .ووضعت وسائل اإلعالم والمحال
التجارية الكبير َة ووسائل النقل تحت حماية
مشددة.
وفي السياق ،قال وزي��ر الداخلية الفرنسي
ب��رن��ارد ك��ازن��وف ،أن الحكومة وض��ع��ت كل
الوسائل الالزمة من أجل القبض على منفذي
الهجوم على الصحيفة ،وأكد أن الحكومة جندت
أجهزتها كافة لهذه الحالة الطارئة ،ووضعت
وسائل اإلع�لام والمجمعات التجارية الكبرى
ووسائل النقل تحت المراقبة المشددة.
وتعرف «شارلي إبدو» بإثارة الجدال بسبب
االن��ت��ق��ادات الساخرة التي توجهها للرؤساء
السياسيين والدينيين وسبق أن نشرت رسوما ً
مسيئة للنبي محمد .وسخرت آخر تغريدة على
حسابها على موقع التواصل االجتماعي «تويتر»
من أبي بكر البغدادي قائد «داعش» اإلرهابي.
كذلك سبق وأصدرت المجلة األسبوعية في

العثور على ذيل
الطائرة الماليزية المنكوبة
عثرت فرق البحث اإلندونيسية على ذيل طائرة رحلة «كيو زد »8501
التابعة لشركة الطيران الماليزية  AirAsiaالتي تحطمت في بحر جاوا.
وأع��ل��ن رئيس الوكالة الوطنية للبحث واإلن��ق��اذ هنري بامبانغ
سوليستيو أمس أن الغواصين اإلندونيسيين صوروا جزءا ً تؤكد الكتابة
عليه أنه يعود للطائرة المنكوبة.
ونقل الموقع اإلخباري  Detikعن سوليستيو قوله« :هذه صورة
لطائرة  AirAsiaوهي سليمة .لذلك أستطيع (بعد المقارنة مع الصورة
الجديدة) التأكيد بثقة أن هذا ذيلها».
وأض��اف رئيس الوكالة أن سفينة Mahakarya Geo Survey
اإلندونيسية هي التي عثرت صباح أمس على جزء من الذيل ،حيث
تتمركز تسجيالت الطيران ،أبعاده  10و 5و 3أمتار.
وصرح رئيس فريق اإلنقاذ محمد آغا ريدخا ألديال أن الذيل موجود على
عمق  25مترا ً في مضيق كاريمات.
يذكر أن طائرة اإليرباص أقلعت من مدينة سورابايا اإلندونيسية
صباح  28كانون األول ،حيث فقد أثرها على شاشات ال��رادار من دون
إصدار أية إشارة استغاثة ،وكان على متنها  162شخصاً ،وفقدت طواقم
اإلنقاذ األمل في العثور على ناجين بينهم.

تشرين الثاني عام  ،2011ع��ددا ً خاصا ً تحت
عنوان «شريعة إيبدو» ،أعلنت فيه النبي محمدا ً
«رئيس تحريرها» ،ما أثار موجة احتجاجات
أدّت إلى إحراق مكاتبها وتعرض موقعها على
اإلنترنت للقرصنة.
وفي  19أيلول  ،2012قررت «شارلي إيبدو»
نشر رسوم كاريكاتورية للرسول وذلك بعد مرور
أسبوع على اندالع موجة احتجاجات ضد الفيلم
األميركي المسيء لإلسالم «براءة المسلمين».
وف��ي ردود الفعل ،ن��دد الرئيس األميركي
بارك أوباما بإطالق النار الذي أودى بحياة 12
شخصا ً في مقر المجلة ووصف األمر بأنه هجوم
إرهابي ضد حليفته فرنسا.
وق���ال ف��ي ب��ي��ان« :ن��ح��ن ع��ل��ى ت��واص��ل مع
المسؤولين الفرنسيين وأم��رت إدارت��ي بتوفير
أي مساعدة الزم��ة للمساعدة في إحالة هؤالء
اإلرهابيين للعدالة».
أما المستشارة األلمانية أنغيال ميركل فدانت
الهجوم وقالت إنه هجوم على حرية الصحافة

13

والتعبير ،وأضافت في بيان« :هذا الفعل المقيت
ليس هجوما ً على أرواح المواطنين الفرنسيين
وأمنهم فحسب لكنه هجوم أيضا ً على حرية
التعبير والصحافة وهما العنصران األساسيان
لثقافتنا الحرة الديمقراطية .ال يمكن تبريره بأي
حال».
وفي بيان منفصل ،وصف زيغمار غابرييل
ن��ائ��ب ال��م��س��ت��ش��ارة ال��ه��ج��وم ب��أن��ه «جريمة
وحشية على نحو ال يصدق» .أما رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون فوصف الهجوم
بالبغيض ،مؤكدا ً أن بريطانيا تقف إلى جانب
فرنسا في الحرب على اإلرهاب.
وقال كاميرون في بيان عبر حسابه الشخصي
على «تويتر» «أعمال القتل في باريس بغيضة.
نقف إلى جانب الشعب الفرنسي في الحرب على
اإلرهاب وفي الدفاع عن حرية الصحافة».
وفي سياق متصل ،عززت صحيفة «يوالندس
بوسطن» الدنماركية  -التي أغضبت المسلمين
بنشر رسوم تسخر من النبي محمد قبل عشرة
أعوام -اإلجراءات األمنية بعد الهجوم الذي وقع
على «شارلي إبدو» في باريس.
وك��ان��ت الصحيفة الدنماركية ق��د نشرت
رس��وم �ا ً تسخر م��ن النبي محمد ع��ام 2005
لتشعل فتيل موجة من االحتجاجات في أنحاء
العالم اإلسالمي ،ما أودى بحياة  50شخصا ً
على األقل.
وق���ال س��ت��ي��ج ك��ي��رك أورس���ك���وف ال��رئ��ي��س
التنفيذي لمجموعة «ج��ي.ب��ي .بوليتكينز
هوس» اإلعالمية الدنماركية التي تملك صحيفة
«ي��والن��دس بوسطن» كتب ف��ي رس��ال��ة بعثها
بالبريد اإللكتروني لموظفيه «عززنا مستويات
األمن نتيجة الهجوم على شارلي إبدو».
وأضاف أورسكوف إن المجموعة على اتصال
وثيق بالسلطات الدنماركية ،وأضاف« :ال توجد
تغييرات ف��ي مستوى التهديد ض��د جي.بي.
بوليتكينز ه��وس ولكن هناك مع ذل��ك اهتمام
مكثف من السلطات العامة».

جولة جديدة من المفاو�ضات النووية في  18الجاري

خامنئي :نرف�ض �أية �شروط لرفع الحظر

كوبا تفرج عن معتقلين �سيا�سيين
بناء على طلب �أميركي
أعلنت مفوضية األم��م المتحدة
لشؤون الالجئين أن عدد الالجئين
في العالم الذين يتلقون مساعدة
منها وصل في منتصف عام 2014
الفائت إل��ى رق��م قياسي هو 3.46
مليون إنسان.
وقال رئيس المفوضية أنطونيو
غ��وت��ي��ري��س ف���ي ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه
المفوضية أمس «عام  2014رأينا
أن عدد األشخاص الموجودين تحت
رعايتنا وص��ل إل��ى مستوى غير
مسبوق» ،وأض��اف أن��ه «ف��ي وقت

ال يستطيع المجتمع الدولي إيجاد
ح��ل سياسي ل�لأزم��ات الموجودة
وك��ذل��ك منع ح��دوث الجديد منها،
نستمر بمواجهة اآلث��ار اإلنسانية
الدراماتيكية».
وأع�����ادت ال��م��ف��وض��ي��ة أس��ب��اب
ه���ذا ال��ع��دد ال��ه��ائ��ل م��ن الالجئين
إل��ى ال��ح��روب ف��ي ال��ش��رق األوس��ط
وأف��ري��ق��ي��ا ،م��ن��وه��ة ب��أن��ه��ا ت��ق��دم
ال��م��س��اع��دة ل��ل��ن��اس ال��ذي��ن ت��رك��وا
مناطق القتال في سورية والعراق
وأفغانستان وال��س��ودان وجنوب

ال���س���ودان وج��م��ه��وري��ة الكونغو
الديمقراطية وميانمار وغيرها من
بؤر التوتر.
وأك�����دت ال��م��ف��وض��ي��ة أن ع��دد
الالجئين السوريين ارتفع في األشهر
الستة األول���ى م��ن ال��ع��ام الماضي
بحوالى  704آالف شخص ،وهو
أكبر مجموعة تتابعها المفوضية،
كما توقعت وص��ول ع��دد الالجئين
السوريين إلى  4,27مليون شخص
بحلول شهر كانون األول بينما يبلغ
حاليا ً أكثر من ثالثة ماليين.

أعلنت وزارة الخارجية األميركية أن كوبا أطلقت س��راح معتقلين
سياسيين كانوا ضمن قائمة قدمتها واشنطن لهافانا بعد التقارب
الدبلوماسي األخير بين البلدين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية جنيفر بساكي« :لقد أطلقوا
بالفعل عددا ً من المحتجزين» من دون أن تكشف عددهم ،وقالت إنهم
ضمن الئحة سبق وقدمتها واشنطن إلى هافانا وتضم أسماء  53معتقالً.
وأضافت« :بالتأكيد كنا نرغب بأن يتم ذلك في أقرب وقت».
وكان الرئيسان األميركي باراك أوباما والكوبي راؤول كاسترو أعلنا
في  17كانون األول العام الماضي بدء تطبيع العالقات الدبلوماسية بين
البلدين بعد أكثر من نصف قرن من الحصار االقتصادي األميركي للجزيرة
الشيوعية.

البطريرك كيريل� :شعوب رو�سيا التاريخية �ستحافظ على وحدتها
أعرب بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل في
خطابه الموجه للمؤمنين لمناسبة عيد الميالد عن
ثقته بمحافظة الشعوب السلوفينية في روسيا
التاريخية على وحدتها بغض النظر عن األزمة
األوكرانية .وقال« :ال شيء يستطيع هز عالقات
هذه الشعوب الروحية والثقافية الممتدة لقرون
بما فيها األحداث في أوكرانيا».
وج��اء في خطاب الميالد للبطريرك ،وال��ذي
ن��ش��ره مكتبه ال��ص��ح��اف��ي« :ي��ج��ب أن نكون
أرثوذوكسيين ليس فقط عبر استطالعات الرأي،
ب��ل بمعتقداتنا العميقة وطريقة حياتنا كما
كان أسالفنا الصالحون أناسا ً مؤمنين بحرارة
ومحبين لله ،بين هؤالء يحتل مركزا ً خاصا ً معمد
روسيا ،القديس المساوي للرسل األمير العظيم
فالديمير».
وأكد البطريرك «هذا كان وال يزال وسيبقى.
ول��ن تستطيع أي��ة مشاكل موقتة واختبارات،
وأية قوى خارجية أن تلغي العالقات الروحية
والثقافية الممتدة لقرون بين ورثة جرن العماد
في كييف» .ولفت إلى أنه في هذه األيام يصلي
مع الكنيسة صلوات خاصة من أجل السالم على
األرض األوكرانية «بصرف النظر عن مكان إقامة
أبنائها ،ونظراتهم السياسية أو تفضيالتهم،
فالكنيسة الروسية األرثوذوكسية ت��ؤدي تلك
المهمة المسؤولة التي كلفها بها المسيح نفسه.
وهي تقوم بكل ممكن لتصالح الناس وتساعدهم
في تجاوز آثار العداوة».
تصريحات البطريرك الروسي جاءت بعد يوم
على إعالن وزارة الخارجية األلمانية أن اللقاء في
«إطار النورماندي» بين ممثلي وزارات خارجية
ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا ،والذي جرى
في برلين أسفر عن «تقدم طفيف».
ونقلت قناة «الموجة األلمانية» عن الخارجية
اإلع�ل�ان ف��ي اختتام لقاء ال��م��دراء السياسيين

في مقر وزارة الخارجية األلمانية ،وأضافت أن
األطراف استطاعت اتخاذ خطوات معينة باتجاه
الخروج من األزمة األوكرانية.
وذكرت الخارجية أن المحادثات بين ممثلي
ال��دول األرب��ع كانت «بناءة وأدت إلى تحركات،
لكن من الواضح أن ال بد من اإلجابة على كثير من
األسئلة التي مازالت معلقة».
وستتواصل في األيام المقبلة المشاورات بين
الدبلوماسيين قبل اللقاء المرتقب بين رؤساء
الدول األربعة في «إطار النورماندي» في أستانا
يوم  15كانون الثاني الجاري.
ورفضت المنظمة األوكرانية القومية المتطرفة
«القطاع األيمن» االنصياع لوزارة الدفاع في البالد،
وطالب أحد رؤسائها بالبدء بـ»حرب تخريبية»
في شبه جزيرة القرم وجنوب شرقي أوكرانيا.

وقال إيغور مازور ،رئيس قسم كييف لحزب «أونا
 أونسو» (الجمعية القومية األوكرانية  -المنظمةالقومية التضامنية األوكرانية) ،المرتبط بمنظمة
«القطاع األيمن» إن «على القوات األوكرانية رفض
الحرب الهجينة جنوب شرقي البالد واالنتقال إلى
حرب تخريبية هناك وفي القرم أيضاً».
وق���ال م���ازور ال��م��ش��ارك ف��ي عملية ال��ق��وات
األوكرانية جنوب شرقي البالد إنه «من الضروري
إرسال مجموعات مسلحة إلى هناك تشن ضربات
محددة من تفجير جسور ومحطات المحوالت
وما إلى هنالك .يجب علينا خلق أكثر الظروف
المعيشية سوءا ً للسلطات المحلية» ،مضيفا ً أنه
«يجب من أجل ذلك إنشاء قاعدة تدريب ،ودعوة
خبراء عسكريين محليين وأجانب».
ورفضت كتيبة «القطاع األيمن» في وقت سابق

عرض وزارة الدفاع األوكرانية االلتحاق بالخدمة
العسكرية «وفق عقد».
وق���ال مستشار ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ي��وري
بيركيوف« :عرضت شخصيا ً على منظمة القطاع
األيمن خطة تقنين كاملة ( )...وقد امتنعوا عنها»،
مضيفا ً أن رغبة المتطوعين من «القطاع األيمن»
باعتبارهم كتائب شرعية والمحافظة على حكم
ذاتي وعدم إطاعة أحد هو «أمر من عالم الخيال».
على صعيد متصل ،أعلن المتحدث باسم أركان
«جمهورية دونيتسك الشعبية» أن منظمة القطاع
األيمن المتطرفة تستطيع زعزعة االستقرار جنوب
شرقي البالد ،مؤكدا ً أن رفضهم الخضوع لوزارة
الدفاع األوكرانية ،هو إش��ارة إل��ى أنها جاهزة
للحرب.
وحذر المتحدث من أن قوات الدفاع الشعبي
سترد بإطالق النار على مواقع القوات األوكرانية
إذا قام مسلحو «القطاع األيمن» بأية استفزازات
على خط إطالق النار ،معتبرا ً أن ذلك من الممكن
أن يؤدي إلى اتهام قوات الدفاع بخرق الهدنة في
إطار اتفاق مينسك.
وقتل م��ا ال يقل ع��ن  13مقاتالً م��ن الحرس
الوطني األوكراني وأصيب  17آخ��رون بحادث
مروري في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا.
وكانت عربة عسكرية من نوع «كراز» اصطدمت
بحافلة عسكرية خالل تغيير المناوبة بسبب
سوء األحوال الجوية ،بحسب التقديرات األولية،
ووصلت إلى مكان الحادث لجنة مشتركة من
النيابة العسكرية وشرطة المرور وفرقة التحقيق
في وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني.
بينما فتحت النيابة العسكرية العامة تحقيقا ً
في ال��ح��ادث ،ال��ذي ق��ال المتحدث باسم وزارة
الداخلية األوكرانية أن��ه أسفر عن إصابة 22
جندياً.

أعلن االتحاد األوروب��ي أمس أن مفاوضات جديدة
حول البرنامج النووي اإليراني ستجرى يوم  18من
الشهر الجاري في مدينة جنيف ،على أن تترأس هذه
االجتماعات المديرة السياسية للقسم الدبلوماسي لدى
االتحاد األوروبي هيلغا شميت.
وأكد القسم الدبلوماسي لالتحاد األوروبي في بيان
أن مجموعة  1+5وإي��ران «ستتابعان المفاوضات في
جنيف في  18كانون الثاني بهدف إحراز مزيد من التقدم
نحو حل شامل وطويل المدى للمسالة النووية».
ويحاول المفاوضون التوصل بحلول الصيف إلى
اتفاق شامل حول البرنامج النووي اإليراني ينهي أزمة
دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من  10سنوات.
من جهة أخرى ،أكد قائد الثورة في إيران السيد علي
خامنئي أن كل المسؤولين والشعب في إيران يرفضون
تمس بكرامة الشعب
أية شروط لرفع الحظر عن إيران
ّ
اإليراني.
وق��ال خامنئي إن أع���داء إي���ران يسعون م��ن خالل
الحظر االقتصادي إلى خلق المشاكل داخل الجمهورية
اإلسالمية «لكن ال أحد من المسؤولين اإليرانيين يقبل أن
يرفع الحظر على حساب الشعب اإليراني ».داعيا ً الشعب
إلى اتخاذ إج��راءات تمكنه من الوقوف بوجه الحظر.
وأضاف أنه «إذا أراد األعداء رفع الحظر والنيل من كرامة

الشعب اإليراني فإنه لن يقبل أحد وسيرفضون ذلك»،
داعيا ً المسؤولين والشعب إلى العمل من أجل تحصين
البالد وجعلها منيعة في وجه الحظر الغربي.
وشدد قائد الثورة على ض��رورة العمل أيضا ً بهدف
إنهاء اعتماد البالد على مدخول النفط ،داعيا ً مسؤولي
البالد إل��ى ع��دم انتظار أي ش��يء من األجانب في هذا
المجال ،وق��ال« :إن أي خطوة تراجعية أم��ام األع��داء
ستكون مشجعة لهم في التمادي ضد مصالح الشعب
اإلي��ران��ي ،ولهذا ال بد من إيجاد آليات باالعتماد على
الشعب إلنهاء الحظر حتى إذا ق��رر العدو االستمرار
بالحظر وعدم رفعه لن يتمكن من التأثير في نمو البالد
ورقيها».
وذك��ر السيد خامنئي الحضور بالتصريحات التي
يطلقها المسؤولون في اإلدارة األميركية بقوله «إن
ه��ؤالء قالوا وبشكل صريح ووق��ح حتى إذا تراجعت
إيران عن مواقفها النووية من غير الممكن رفع الحظر
بشكل كامل ومتزامن عنها» .وتساءل «وفي هذه الحالة
ه��ل م��ن الممكن ال��وث��وق ب��ه��ؤالء؟» .وأش��ار إل��ى أن��ه ال
يعارض التفاوض لكنه يعتقد بضرورة التمسك بنقاط
أمل حقيقية ال وهمية .وقال« :أنا لست ضد المحادثات
النووية ...لكن ال يمكننا وضع ثقتنا في عدو مثل أميركا
يقول إن العقوبات لن ترفع بالكامل وعلى الفور».

الجي�ش الأوغندي ي�ؤكد
احتجاز قائد بجي�ش الرب
أك��د الجيش األوغ��ن��دي أم��س أن
ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة ف��ي جمهورية
أفريقيا الوسطى تحتجز دومينيك
أون��ج��وي��ن ال���ذي ان��ض��م إل��ى جيش
الرب للمقاومة وأصبح قائدا ً كبيرا ً
للجماعة المتمردة ،وهو مطلوب لدى
المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت وزارة الخارجية األميركية
قالت في وقت سابق إن رجالً عرف
نفسه على أنه أونجوين سلم نفسه
للقوات األميركية  -األفريقية في
جمهورية أفريقيا الوسطى وهي
واح���دة م��ن آخ��ر المعاقل لجماعة
متمردة اشتهرت باستخدامها للعنف
المفرط.
لكن متمردي سيليكا في جمهورية
أفريقيا الوسطى قالوا إنهم أسروا
أونجوين في قتال وسلموه للقوات

األميركية .وق��ال منير أحمد القائد
بجماعة سيليكا المتمردة في أفريقيا
الوسطى إن الجملعة أسرت أونجوين
أوائ��ل كانون الثاني قرب بلدة سام
أواندجا الشرقية .وأضاف« :أراد أن
يهرب لكنه سقط في يد فريقنا الثاني
الذي ألقى القبض عليه».
وقالت وزارة الخارجية األميركية
وأوغ��ن��دا إن اعتقال أونجوين يع ّد
ضربة كبيرة لمتمردي جيش الرب
للمقاومة .ولم يتضح على الفور ما
إذا ك��ان سيحال على المحكمة في
الهاي أو أوغندا التي عفت عن كثير
من مقاتلي جيش الرب.
وقال بادي أنكوندا المتحدث باسم
الجيش األوغندي« :يمكننا اآلن تأكيد
أنه هذا الرجل ويمكن أن نؤكد أيضا ً
أن��ه تحت قبضتنا في قاعدتنا في

أوبو».
وتعمل القوات األميركية منذ عام
 2011إل��ى جانب ق��وات أفريقية
لمالحقة جوزيف كوني ال��ذي يقود
جيش الرب للمقاومة منذ عام 1987
وال��م��ط��ل��وب أي��ض��ا ل���دى المحكمة
الجنائية الدولية ل��دوره في حرب
أصابت شمال أوغندا بالشلل وامتدت
عبر أرجاء المنطقة.
واشتهر جيش الرب ببتر األطراف
ك��ن��وع م��ن أن���واع ال��ع��ق��اب وخطف
الفتيات الصغيرات الستخدامهن
كسبايا .ولكن ُط��رد من أوغندا قبل
عشر سنوات وضعفت قوته .ومع ذلك
تتهمه األمم المتحدة بالمسؤولية عن
أكثر من  150هجوما ً على المدنيين
في أفريقيا الوسطى والكونغو العام
الماضي.

