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استخبارات عالمية حذرت منها قبل  10أيام

سريالنكا 8 :تفجيرات تقتل أكثر من  190بريئ ًا ...ومرتكبو الجريمة باتوا معروفين
ك�شف وزير الدفاع ال�رسيالنكي ،روان
فيغواردين ،م�ساء ام�س الأح��د  ،عن
امل�س�ؤولني عن التفجريات الثمانية التي
�شهدتها البالد تزامنا مع عيد الف�صح.
ونقلت وكالة الأن��ب��اء الأملانية عن
الوزير ال�رسيالنكي« :حددنا هوية عدد
كبري من امل�س�ؤولني عن �سل�سلة الهجمات
الإرهابية على الكنائ�س والفنادق يف
�رسيالنكا».
وتابع «ميكننا القول �إن ه��ذا حادث
�إرهابي و على يد جماعات متطرفة ،لهذا
قررنا حظر التجول ملدة � 12ساعة على
�أنحاء البالد».وم�ضى بقوله «نحن حددنا
هويتهم ،و�سنقوم بت�سليمهم �إلى جهات
�إنفاذ القانون».
من جانبه ،ق��ال هار�شا دي �سيلفا،
وزير التنمية االقت�صادية ال�رسيالنكي:
«عقدت اجتماعا وزاريا م�صغرا مع كبار
امل�س�ؤولني الع�سكريني ،التخاذ كافة
التدابري الالزمة للحفاظ على �سالم البالد
وت�سديد الأمن وعودة الهدوء».
وتابع «نرجو من اجلميع الت�رصف
مب�س�ؤولية ،ال يرفع �أي منا �شعارات �سيا�سية �أرجوكم،
يجب علينا جميعا �أن نعمل معا كمواطنني �رسيالنكيني،
�أحر التعازي جلميع الأ�رس ،ولكل من فقدوا �أحباءهم».
وك��ان��ت وك��ال��ة «ف��ران�����س ب��ر���س» ق��د ن�رشت تقارير
ا�ستخباراتية ت�شري �إلى احتمالية وقوع هجمات �إرهابية
ت�ستهدف كنائ�س بارزة يف �رسيالنكا.
ون�رشت وكالة «فران�س بر�س» جمموعة من الوثائق ،التي
تت�ضمن تقارير ا�ستخباراتية ،ت�ضمنت حتذيرات قبل 10
�أيام تقريبا من تفجريات �رسيالنكا� ،صباح �أم�س الأحد
حول احتمالية وجود حملة كربى ال�ستهداف الكنائ�س.
و�أ�شارت الوكالة الفرن�سية �إلى �أن قائد �رشطة �رسيالنكا،
بوغوث غايل�سوندارا� ،أ�صدر بدوره تنبيها خطريا لكافة
اجلهات اال�ستخباراتية يف البالد ،ب�أنه قد تكون هناك
حم��اوالت ل�شن هجمات انتحارية ل�رضب الكنائ�س
الرئي�سية.

إدانات دولية ...ونداء جديد
لمكافحة اإلرهاب بكل صوره

• رجال ال�رشطة �أمام �إحدى الكنائ�س

ويف تلك التقارير اال�ستخباراتية ،ت�شري اال�ستخبارات
ال�رسيالنكية� ،إلى �أن وكالة ا�ستخبارات �أجنبية ،قدمت
معلومات ،حول دور «جماعة التوحيد الوطني» الإ�سالمية
املتطرفة ،حول احتمالية تنفيذ هجمات انتحارية
ت�ستهدف الكنائ�س البارزة ،واملفو�ضية العليا الهندية
يف كولومبو.
وكانت حكومة �رسيالنكا قد �أعلنت حظر التجول ب�أثر
فوري ،على خلفية �سل�سلة االنفجارات التي �رضبت العديد
من الكنائ�س والفنادق يف كولومبو.
وبالتوازي مع حظر التجول الفوري� ،أعلنت حكومة
�رسيالنكا حجب مواقع التوا�صل االجتماعي الرئي�سية
وخدمات الرتا�سل .وذلك بح�سب وكالة «رويرتز».
وكان عدد ال�ضحايا يف �سل�سلة االنفجارات التي �رضبت
العديد من الكنائ�س والفنادق يف �رسيالنكا �صباح يوم
عيد الف�صح ،قد ارتفع �إلى مقتل � 190شح�صا ،و�إ�صابة

�أكرث من  360م�صابا ،وفقا ملا ن�رشته قناة الأخبار الأولى
ال�رسيالنكية.
و�أفادت�رشطة�رسيالنكا�،أن« 8انفجاراتا�ستهدفت 3فنادق
فخمة وكني�سة يف كولومبو وكني�ستني �أخريني قريبتني من
العا�صمة� ،إحداها �إلى �شمال كولومبو والثانية يف �رشق
اجلزيرة» ،وذلك وفقا لوكالة «رويرتز».
و�أظهرت لقطات تلفزيونية انت�شارا مكثفا لعنا�رص الأمن
والإ�سعاف يف �إحدى مناطق الهجوم� ،إلى جانب �سقوط
عدد من ال�ضحايا على الأر�ض.
وكانت وكالة «فران�س بر�س» قد قالت �إن � 35أجنبي ًا على
الأقل قتلوا خالل التفجريات التي هزت �رسيالنكا  ،وفقا
ملا ذكره م�س�ؤول يف �رشطة �رسيالنكا ودانت عدة دول
الهجمات الإرهابية يف �رسيالنكا التي ا�ستهدفت كنائ�س
وفنادق� ،أم�س الأحد ،وراح �ضحيتها � 185شخ�صا على
الأقل و�أ�صيب املئات.

اليابان  :آبي يثير الجدل بتقديم
شجرة مقدسة إلى معبد
قدم رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي هبة ملعبد يا�سوكوين الذي يكرم ذكرى
قتلى اليابان يف احلروب احلديثة ويثري جدال م�ستمرا منذ �أكرث من ثالثني عاما.
وقام رئي�س الوزراء املحافظ املعروف مبواقفه القومية ،ام�س ،ب�إر�سال
�شجرة مقد�سة �إلى هذا املعبد الذي يعود ملعتنقي ديانة «ال�شنتوي» ،وذلك
مبنا�سبة افتتاح مهرجان الربيع.
و�أعلن متحدث با�سم املعبد �أن رئي�س ال��وزراء ورئي�سي جمل�سي النواب
وال�شيوخ ووزير ال�ش�ؤون االجتماعية قدموا هبات للمعبد.
ومل يزر �آبي هذا املعبد منذ دي�سمرب  ،2013حني قام بزيارة مل ترث ا�ستياء
�سيول وبكني فقط ،بل احلكومة الأمريكية �أي�ضا التي �أعربت عن «خيبة �أملها».
منذ ذلك احلني تفادى �آبي التوجه �إلى املعبد ،يف ظل عالقات معقدة �سيا�سيا
مع �سيئول وبكني.
ويخلد معبد يا�سوكوين يف طوكيو ذكرى  2.5مليون جندي و�شخ�ص عملوا
يف اجلي�ش الياباين وقتلوا من �أجل امرباطورية اليابان التي كانت حتتل
�أجزاء وا�سعة من ال�صني وكوريا وبلدان �آ�سيوية �أخرى منذ بداية ع�رص ميجي
« »1869وحتى نهاية احلرب العاملية الثانية.
وت�ست�ضيف اليابان هذه ال�سنة قمة جمموعة الع�رشين ،وي�أمل �آبي �أن يقوم
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ بهذه املنا�سبة ب�أول زيارة ر�سمية له �إلى
اليابان.

• �شينزو �آبي

كبير قضاة الهند يدافع عن نفسه :
يستهدفون زعزعة القضاء
نفى كبري ق�ضاة املحكمة العليا بالهند ،راجنان جوجوي،
االتهامات املوجهة �ضده بالتحر�ش اجلن�سي بامر�أة موظفة
كانت تعمل مبكتبه يف منزله.
وقال جوجوي� ،أكرث ق�ضاة البالد نفوذ ًا ،يف جل�سة خا�صة
للمحكمة« :هذا �أمر غري معقول ..ينبغي �أال �أنحدر حتى
مل�ستوى نفي الأمر».
و�أ�ضاف �أن هذه الأحداث تظهر �أن ال�سلطة الق�ضائية بالهند
تتعر�ض «لتهديد خطري ،وجتري زعزعتها مب�ؤامرة �أكرب»،
ومل ي�سهب يف تفا�صيل ذلك.
وتابع« :هناك قوة �أكرب تقف خلف املر�أة».
و�أر�سلت امل��ر�أة ،التي تبلغ من العمر  35عاما ،يوم
اجلمعة املا�ضي خطابات �إل��ى جميع ق�ضاة املحكمة
العليا ،وعددهم  22قا�ضيا ،حتكي فيها بالتف�صيل كيفية

التحر�ش بها من قبل كبري الق�ضاة.
وت�شمل هذه االتهامات �أي�ضا ،التي تعود �إل��ى �أكتوبر
املا�ضي� ،أنها و�أ�رستها تعر�ضوا ل�سل�سلة �إجراءات جائرة
من ال�سلطات �شملت �إقالتها من العمل ووق��ف زوجها
و�شقيقه ،اللذين كانا �ضمن قوة �رشطة دلهي ،عن العمل.
وقالت �أي�ض ًا �إنها «واجهت اتهاما كاذبا وغري مقنع» ،يتعلق
بر�شوة ،ما �أدى العتقالها ثم الإفراج عنها بكفالة.
و�أ�ضافت يف اخلطاب�« :سبب معاملتي و�أ�رستي ب�شكل
جائر هو رف�ضي لإمياءات جن�سية من كبري ق�ضاة الهند
القا�ضي راجنان جوجوي».
وطلبت املحكمة من و�سائل الإعالم التحفظ يف تغطية
الق�ضية لتفادي تقوي�ض �سمعة وا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية.

مالي :هجوم جديد يودي بحياة
 10عسكريين
�أفادت م�صادر �أمنية مبقتل �أكرث من
 10جنود يف جمهورية مايل ،ام�س
الأحد� ،إثر هجوم يرجح �أنه من قبل
�إرهابيني.
كما ح��ذر من «انت�شار املعلومات
غري امل�ؤكدة وامل�ضاربات».و�أ�ضاف:
«تتخذ احلكومة خ��ط��وات �رسيعة
ملواجهة هذا الو�ضع».
وقالت م�صادر �أمريكية �إن الآالف من
القوات الدولية يف البالد  -وت�شمل
جمموعة ال�ساحل ملكافحة الإرهاب
«التي ت�ضم ت�شاد وبوركينا فا�سو
ومايل وموريتانيا والنيجر» ،وقوات
من فرن�سا ،ومن بعثة الأمم املتحدة
املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق
اال�ستقرار يف م��ايل – بحاجة �إلى
التحرك الآن ملنع وقوع املزيد من
حوادث التطهري العرقي والهجمات
االنتقامية وا�ستهداف املجتمعات
ال�ضعيفة.
وي�سكن و�سط مايل ،من بني �آخرين،
قبائل الفوالين والدوجون وبامبارا.
والأولى جمموعة عرقية م�سلمة من
الرعاة الرحل ،ينتمي لها حوايل
 38مليون �شخ�ص يف غ��رب وو�سط
افريقيا.
�أما قبيلة الدوجون ،فهي ت�ضم حوايل
� 800ألف �شخ�ص ملحد «بينما يعتنق
عدد �صغري الإ�سالم وامل�سيحية»،
وتعي�ش قرب احل��دود مع بوركينا
فا�سو ،ومعظمهم من املزارعني.
ب��ي��ن��م��ا ت��ع��د ب��ام��ب��ارا ه���ي �أك�ب�ر
امل��ج��م��وع��ات العرقية يف م��ايل،
ومعظمهم من امل��زارع�ين ويعتنق
الكثري منهم الإ�سالم ،علما ب�أن �آخرين
منهم يعتنقون ديانات �أخرى.
ون�شبت الكثري من اخلالفات بني هذه
القبائل لأ�سباب تتعلق بالنزاعات
على الأر�ض واملياه ،ويف املا�ضي

إندونيسيا :توقيف  40صيني ًا وتايواني ًا بتهم احتيال
ذكر م�س�ؤول �رشطة يف �إندوني�سيا �أن �سلطات الهجرة يف
مدينة �سيمارانغ ،عا�صمة �إقليم جاوا الو�سطى� ،ألقت
القب�ض على � 40أجنب ًيا ينحدرون من ال�صني وتايوان،
على خلفية مزاعم انتمائهم لع�صابة دولية متار�س
�أن�شطة احتيال.
ونقلت وكالة �أنباء «�أنتارا» عن م�س�ؤول بارز يف �رشطة
�سيمارانغ ،يدعى �أبيو�سو �سينو �آجي ،قوله يف �سيمارانغ
�أم�س� ،إنه قد مت القاء القب�ض على ه�ؤالء الأجانب ب�أحد
املنازل ،يف  18من �أبريل احلايل ،وذلك بعد يوم من
�إجراء االنتخابات الربملانية والرئا�سية يف البالد.
و�أو���ض��ح ال�رشطي� ،أن الأج��ان��ب رمب��ا ينتمون �إلى
�شبكة احتيال دولية ت�ستهدف املواطنني ال�صينيني
ريا
والتايوانيني الذين يواجهون م�شاكل قانونية ،م�ش ً
�إل��ى �أن الع�صابة رمبا كانت تعمل يف املدينة منذ
�شهرين تقري ًبا.
�شخ�صا الذين مت �إلقاء القب�ض
و�أ�ضاف �أن الأربعني
ً
عليهم ،بينهم � 11شخ�ص ًا مدرجني على قائمة املطلوبني
اخلا�صة بال�رشطة الدولية «الإنرتبول».
وي�شار �إلى �أن ه�ؤالء الأجانب لي�س لهم عالقة بعمليات
فرز الأ�صوات اخلا�صة باالنتخابات العامة يف البالد،
والتي تتم حالي ًا.

• عنا�رص من ال�رشطة الإندوني�سية

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان،
�إن الهجمات �أظ��ه��رت م��رة �أخ��رى �رضورة
املكافحة احلازمة للإرهاب بكل �أنواعه.
ولفت �أردوغان �إلى �أنه تلقى بحزن عميق،
نب�أ مقتل و�إ�صابة عدد كبري من الأ�شخا�ص
خالل �إقامة قدا�سات عيد الف�صح ،و�أعرب
عن �شجبه و�إدان��ت��ه ب�أ�شد العبارات لهذه
الهجمات املنافية للإن�سانية ،والتي طالت
دور عبادة.
و�أك���د على ت�ضامن تركيا م��ع �رسيالنكا
يف مواجهة الإره����اب« ،ال��ع��دو امل�شرتك
للإن�سانية وال�سالم العاملي».
من جهتها ،دانت وزارة اخلارجية امل�رصية
�سل�سلة التفجريات املتزامنة التي ا�ستهدفت 3
كنائ�س و 3فنادق يف العا�صمة ال�رسيالنكية
كولومبو.
و�أك��دت يف بيان لها على �أن هذه الأعمال
الوح�شية التي ت�ستهدف الأب��ري��اء ودور
العبادة لن تنجح يف حتقيق م�آربها ،م�شرية
�إلى ثقتها يف جتاوز �رسيالنكا لتلك الأزمة.
كما دان �شيخ الأزهر �أحمد الطيب الهجمات
ال��دم��وي��ة ،وق��ال يف تغريدة ن�رشت على
احل�ساب الر�سمي للأزهر يف تويرت« :ال �أت�صور
�آدميا قد ي�ستهدف الآمنني يوم عيدهم ،ه�ؤالء
الإرهابيون تناق�ضت فطرتهم مع تعاليم كل
الأديان» ،كما دعا ف�ضيلته لذوي ال�ضحايا
بال�صرب وللم�صابني بال�شفاء العاجل.

كذلك ،دان البابا فرن�سي�س الهجمات قائ ً
ال
�إنها «عنف قا�سي» يف عيد الف�صح.
بدوره عرب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني،
عن تعازيه لنظريه ال�رسيالنكي ،مايرثيباال
�سريي�سينا ،معرب ًا عن �أمله مبعاقبة منظمي
ومنفذي هذه اجلرمية الوح�شية ,كما اكد
عديد من زعماء العامل على املعاين ذاتها.
م��ن جهتها �أك���دت ال�سفارة الرو�سية يف
كولومبو �أنه ال يوجد مواطنون رو�س بني
�ضحايا التفجريات.
ومل تتنب �أي جهة م�س�ؤوليتها عن الهجمات
التي وقعت يف بلد كان يف حالة حرب منذ
عقود مع احلركة االنف�صالية ال�رسيالنكية
«من��ور التاميل» �شهدت خاللها العا�صمة
�سل�سلة م��ن اال���ض��ط��راب��ات قبل �أن تتمكن
احلكومة م��ن الق�ضاء على احل��رك��ة وقتل
قائدها وت�صفية التمرد يف مايو .2009
ودان رئ��ي�����س وزراء ��سري�لان��ك��ا ،رانيل
ويكرم�سينغ ،الهجمات على الكنائ�س
والفنادق التي وقعت ،ام�س ،يف خمتلف
�أنحاء ب�لاده و�أ�سفرت عن مقتل الع�رشات
وجرح املئات.
وكتب ويكرم�سينغ على �صفحته يف توتري:
«�أدي��ن ب�شدة الهجوم اجلبان على �شعبنا
ال��ي��وم ,و�أدع����و جميع �سكان �رسيالنكا
لأن يبقوا متحدين وقويني يف هذا الوقت
امل�أ�ساوي».

• �أفراد من الأمن يف مايل

كانت اخلالفات حتل عادة ب�رسعة،
�أما الآن فقد �أ�صبح احتواء القتال �أمرا
�صعب املنال.
ووفقا لتقرير «هيومن رايت�س ووت�ش»
لعام  2018عن و�سط مايل� ،أ�صبحت
النزاعات معقدة ب�شكل متزايد مع
من��و �أف���راد قبيلة ال��دوج��ون ،مما
زاد ال�ضغط على مناطق الرعي يف
املناطق التابعة لعرقية الفوالين.
ويجرب تغري املناخ الدوجون على
التنقل �إلى مناطق جديدة بحثا عن
املاء والع�شب للرعي ،الأمر الذي
ي����ؤدي �إل��ى تفاقم ال��ت��وت��رات بني
القبيلتني ،فيما جنحت اجلماعات

املتطرفة يف ا�ستغالل هذه املخاوف
املحلية لت�أجيج «�رصاع اخلالفة».
وكانت بعثة الأمم املتحدة لتحقيق
اال���س��ت��ق��رار يف م���ايل وجمموعة
ال�ساحل حا�رصت ه��ذه اجلماعات
املت�شددة �شمايل البالد ،لكنها عادت
لتنت�رش و�سط مايل ،ومنها امتدت
�إلى بوركينا فا�سو ،وذلك منذ عام
.2015
«اثنتان من هذه اجلماعات تثريان
قلقا خ��ا���ص��ا» ،بح�سب امل�صادر
الأمريكية ،الأولى هي جماعة «ن�رصة
الإ�سالم وامل�سلمني» ،وهي تابعة
لتنظيم القاعدة و�أعلنت م�س�ؤوليتها

ع��ن الهجوم ال��ذي وق��ع يف مار�س
 2018على ال�سفارة الفرن�سية يف
واغادوغو عا�صمة بوركينا فا�سو،
وعلى قوات البلد ذاته القريبة من
قرية تويني يف دي�سمرب .2018
�أما املجموعة الأخرى فهي «�أن�صار
الإ�سالم» التي ت�شكلت عام ،2016
وح�صلت ع��ل��ى دع���م م��ن القاعدة
و«داع�ش» يف ال�صحراء الكربى.
ورغم �أن اجلماعات الإرهابية مل
ت�سيطر على �أرا�ض يف و�سط مايل،
ف�إنها متكنت م��ن �إن�شاء قواعد
للهجوم على ال��ق��رى والبلدات
القريبة.

بحضور رؤساء دول وحكومات من  37دولة

الصين تستعد للدورة الثانية لمنتدى
«الحزام والطريق»
تزينت العا�صمة ال�صينية بكني ،بالورود ا�ستعدادا
للدورة الثانية ملنتدى «احلزام والطريق للتعاون
الدويل» املقرر انعقادها خالل الفرتة من  25حتى
� 27أبريل احلايل ،بح�ضور ر�ؤ�ساء دول وحكومات من
 37دولة بينهم الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،والأمني
العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش ،ومدير
�صندوق النقد الدويل كري�ستني الجارد.
وزينت ال�سلطات ال�صينية �ساحات بكني الرئي�سية
بالزهور ذات الألوان الزاهية ،خا�صة ال�سور اخلارجي
لوزارة اخلارجية ال�صينية ومركز امل�ؤمترات الوطني
ومدخل �سوق احلرير ال�شهري بو�سط املدينة ،كما مت
تزيني املناطق املحيطة مبقر االجتماعات والفنادق
املخ�ص�صة للقمة والوفود ،وكذلك على طول الطرقات
امل�ؤدية والقريبة من مقر املنتدى.
وتنت�رش يف ال�شوارع واملناطق الرئي�سية ببكني
الفتات ترحيبية حول القمة ،فيما عززت الأجهزة

الأمنية من تواجدها وانت�شارها امللحوظ والكثيف يف
�شتى �أنحاء العا�صمة خا�صة يف الطرقات واملناطق
القريبة من مقر املنتدى وفنادق �إقامة الوفود،
بهدف ت�أمني احلدث الذي يح�رضه ممثلون من �أكرث
من  150دولة ،ويقوم بتغطية فعالياته نحو � 4آالف
�صحايف.
وتنعقد ال��دورة الثانية ملنتدى «احل��زام والطريق
للتعاون الدويل» حتت عنوان «الت�شارك يف بناء احلزام
والطريق من �أجل ت�شكيل م�ستقبل �أكرث �إ�رشاقا».
وت�شهد فعاليات املنتدى تنظيم  12منتدى فرعيا
وم�ؤمتر ًا لرجال الأعمال «امل�س�ؤولون التنفيذيون»،
واالفتتاح الر�سمي ،واجتماع املائدة امل�ستديرة
للقادة امل�شاركني يف املنتدى يعقبه بيان م�شرتك
حول التوافق ال�سيا�سي للقادة فيما يتعلق ببناء
«احلزام والطريق» ولقاء للرئي�س ال�صيني «�شي جني
بينغ» مع ال�صحافة لعر�ض نتائج املنتدى واخلتام.

