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{  أوغــوســاغـو (أ ف ب) - تــعــهـد
رئـيـس مـالي إبـراهـيم بـوبـكـر كـيـتا
تــعـزيــز األمن بــالــبالد وذلك أثــنـاء
تـفقّـده اإلثنـ قـرية شـهدت مـجزرة
قتل فيها أكثر من  160شخصاً من
إتـنـيـة الـفـوالني في هـجـوم يـشـتبه
بـأنّ مـسـلّـحـ مـن إتـنـيـة مـنـافـسـة
نفّذوه. وقال كيتا "نحن بحاجة إلى
األمن هــنـــا (...) هـــذه مــهـــمّــتـــنــا"

متعهّداً "حتقيق العدالة".
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ووجّه كـيــتــا أوامـر لــرئــيس أركـان
اجليـش عبـد احلي كولـيبـالي الذي
 تـعـيـيـنه األحــد إثـر إقـالـة سـلـفه
بـعـد وقـوع اجملـزرة بـتـعـزيـز األمن
ــنـطــقـة.واســتـهــدف الـهــجـوم في ا
رعاة ماشيـة من قبائل الفوالني في
قرية أوغوساغو قرب مدينة موبتي

في وسط مــــالـي. ويـــشــــتــــبـه بـــأنّ
صـيّادين من عـرقـية الـدوغـون التي
يــدور نـــزاع كــبــيـــر بــيــنـــهــا وبــ
الـــفـــوالنـي عـــلى حـــيـــازة األراضي
ــروّع الــذي قـتل نـفّــذوا االعــتـداء ا
خاللـه الـــضـــحــــايـــا بــــالـــرصـــاص
وتــقـطــيع رؤوســهم بــالـســواطــيـر.
ويــشـهــد وسط مــالي أعــمــال عـنف
مـســتـمـرّة بــ أفـراد من الــفـوالني
ـتـهن غـالـبـيـة أبـنـائـها رعي الـتي 
واشي وأفراد من إتنـيّتي بامبارا ا
تهنون بغالبيتهم ودوغون الذين 

الزراعة.
وكــان الـتــلــفـزيــون الــرسـمـي أعـلن
ــبــدئــيــة" األحـــد أن "احلــصــيــلـــة ا

. للهجوم بلغت  136قتيالً
لكنّ مسـؤوالً محلـياً وآخر عـسكرياً
أكّدا مساء اإلثن ارتفاع احلصيلة

ــســتــشـار إلى  160قــتـيـالً. وقـال ا
احمللّي أمادو دياللـو لوكالة فرانس
برس إنّ "احلـصيلـة اجلديـدة بلغت
 160قـتـيالً وسـتـرتـفع مـجـدداً على
األرجح" مـعتـبراً أن الـهجـوم يرقى
إلى "تــــطـــهــــيـــر عـــرقـي". وشـــاهـــد
صـحــافي في فـرانس بـرس اإلثـنـ
مـنـازل عـديـدة أحـرقت تـمـامـاً فـيـما
تــنـــاثــرت جـــثث الــضـــحــايـــا عــلى
األرض. وقال ناج يـدعي علي ديالو
يبلغ  75عاماً "لم أشاهد شيئاً مثل
ذلك في حـــيـــاتي قطّ لـــقـــد جــاؤوا
ـنازل وأطـلقـوا الـنيـران وأحـرقوا ا
وقــتـلــوا الـرضّع". وأكّــد أنّ اجلـنـاة
. هم صــيـادون "لــيــسـوا جــهــاديــ
تـقـلــيـديـون". واعـتــداء الـسـبت هـو
األكـثر دمـوية في مـالي مـنذ سـقوط
شــــمـــــال مــــالـي بــــ آذار/مــــارس

ونـــيـــســـان/أبـــريل  2012بـــأيـــدي
جمـاعـات جـهـاديـة تنـتـمي لـتـنـظيم
الــقــاعـدة قــبل أن يــتم تـشــتــيـتــهـا
بـتــدخّل عـسـكـري غـربي في كـانـون
ـــبــادرة الـــثـــاني/يـــنـــايــر  2013

فرنسية.
…dDO « Ã—Uš

الـية السـتعادة وتكـافح احلكـومة ا
الـسـيـطـرة عـلى الـبـلـد لـكن مـنـاطق
بــكــامـلــهــا ال تــزال خـارج ســيــطـرة
ية الية واأل القوات الفرنسـية وا
رغـم تـوقــيع اتــفـاق سـالم في ربـيع
الــــعــــام  2015اســـــتــــهــــدف عــــزل

اجلهادي وتأخر تطبيقه.
الـى ذلك أعــلـن الــقـــضــاء الـــكــنــدي
اإلثـــنــ رفع الـــقــيــود الـــتي كــانت
ــعـــتــقل مــفـــروضــة عـــلى حــركـــة ا
الـسـابق في غـوانــتـانـامـو الـكـنـدي

عــمـر خــضــر الــذي حـكـم عـلــيه في
ـــــتــــحــــدة  2010في الـــــواليــــات ا
بـالـسـجن ثـمـاني سـنـوات ثـم جرى
تـرحـيـله إلى بـلـده حيث حـصل في
 2015على إطالق سراح مشروط.
وقالت القاضية ماري مورو رئيسة
محـكـمـة إدمـونـتـون بـواليـة ألـبـرتا
(جنـوب غـرب) إنّ خضـر حصل في
 2015عـــلـى إطالق ســــراح مـــرفق
بــقــيــود صــارمــة لــلــغــايـة ويــجب
بالتالي اعتبار الفترة التي قضاها
ـثـابة وقت في ظلّ هـذه الـظـروف 

قضاه داخل السجن.
ولــفــتـت الــقــاضــيــة أيــضــاً إلى أنّ
ثـالي" عزّز قناعتها سلوك خضر "ا
فروضة بضرورة رفع كـل القيـود ا
ـــا فـي ذلك مـــنع عــــلى حـــركــــته 
الـســفــر. وكــان خــضـر ( 32عــامـاً)

أدين في  2010أمــــام مــــحــــكــــمــــة
عـسـكريـة أميـركـية في غـوانـتانـامو
بــتــهــمــة قــتل جــنــدي أمــيــركي في
أفـغـانسـتـان في عـقوبـة اسـتأنـفـها
ــــدان الــــكــــنــــدي. وقــــال خــــضـــر ا
لــلـــصــحـــافــيـــ لــدى خـــروجه من
احملـكــمـة تـعـلــيـقـاً عـلـى اسـتـعـادته
حـريـته كــامـلـة "لـقــد اسـتـغـرق هـذا

وقتاً لكنني سعيد بحدوثه".
من جـــــهــــتـه قــــال احملـــــامي نـــــيت
وايـتـلـيـنغ وكـيل الـدفـاع عن خـضر
"لقـد ألغـيت كل الشـروط التي كانت
تقيد حريته حتى اآلن فعلى سبيل
ـــكـــنه الــــتـــقـــدّم بـــطـــلب ــــثـــال  ا
كنه للـحصول عـلى جواز سفـر و
كـنه السـفر الـتحـدّث إلى أختـه و
حــول الــعــالم أو في ســائــر أنــحـاء

كندا دون احلاجة إلى طلب إذن".
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ؤشرة ازاء بيـنة ازاء اسم كل منـكم من قانـون العقـوبات العـسكري وقـانون العـقوبات رقم ١١١ لـسنة ١٩٦٩ في الـقضايـا ا ـواد ا ا كـنتم متـهم وفق ا ؤشـرة ازائهم  ـدرجة اسمـائهم ادناه والـساكنـ في العنـاوين ا تهـم الغـائب ا الى ا
ـا ان مـحل اقامـتكم مـجهـول لـذا اقتـضى تبـليـغـكم في الصـحف احمللـيـة على ان حتـضروا امـام احملكـمـة العـسكـرية في االنـبار  خـالل مدة ثالثـون يومـا من تاريـخ نشـر هذا االعالن في الـصحـف وعنـد عدم حـضوركم سـوف جتري اسمـائكم و

حل اختفائكم ان يخبر اجلهات العسكرية بذلك استنادا للمادة (٨١) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٧ . محاكمتكم غيابيا واعطاء احلق للموظف العمومي بالقاء القبض عليكم والزام كل شخص يعلم 


