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من أجل المصالح القومية األمريكية.. أوباما يعطل قانونا يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر

بعد أسبوع من المشاورات.. واشنطن وموسكو تتبادالن االتهام حول هدنة سوريا

 رف�ششس �لرئي�ششس �لأمريكي بار�ك �أوباما م�ششروع قانون ي�سمح 
لعائششات �سحايششا �حلششادي ع�ر مششن �سبتمرب / �أيلششول 2001 

مبقا�ساة �حلكومة �ل�سعودية.
 وقششال �أوبامششا يف بيان، �إن م�روع �لقانون قششد يوؤدي �إىل رفع 
دعاوى ق�سائيششة �سد م�سوؤولني �أمريكيني عششن �أفعال تقوم بها 
جماعششات �أجنبيششة تتلقى م�ساعد�ت �أو عتششاد� ع�سكريا �أو تدريبا 
مششن �لوليششات �ملتحدة، كما �سيلحششق �ل�رر بجهششود �لعمل مع 

حلفاء �أجانب بخ�سو�س مكافحة �لإرهاب وق�سايا �أخرى.
 وكان وزير �خلارجية �ل�سعودي قد حذر من �أن م�روع �لقانون 
قد يجعل حكومته ت�سحششب �ل�ستثمار�ت �ل�سعودية من �لوليات 

�ملتحدة.
 ونفششت �ل�سعوديششة �أي تششورط يف هجمششات �حلششادي ع�ششر مششن 
�سبتمششرب، �لتي �أدت �إىل مقتل نحو 3 �آلف �سخ�س، يف حني كان 
15 من �خلاطفني �لش 19 �لذين ��ستهدفو� مركز �لتجارة �لعاملي 

و�لبنتاغون يحملون �جلن�سية �ل�سعودية.
 وقششال �أوباما �إنه ي�سعر بششش "تعاطف عميق" مع �لأ�ر، لكن ذلك 

�لقانون "�سي�ر �مل�سالح �لقومية �لأمريكية".
 وكان م�ششروع �لقانششون، يف حششال متريششره، �سي�سمششح لعائات 
�ل�سحايششا مبقا�سششاة �أي ع�سششو يف حكومششة �ململكششة �لعربيششة 
�ل�سعوديششة يعتقششد �أنششه لعششب دور� يف �أي مرحلششة مششن مر�حششل 

�لهجمات.
وقال �ل�سيناتور �لدميقر�طي ت�ساك �سومر، �لذي �سارك يف تقدمي 
م�ششروع �لقانششون، �إنششه ي�سعششر "بخيبة �أمششل"، و�سيم�سششي قدما 

وينق�س فيتو �لرئي�س �أوباما.
 و�أ�سششاف "�إذ� مل يرتكششب �ل�سعوديششون �أي �سششيء خطششاأ فا يجب 
عليهششم �خلوف من هذ� �لت�ريششع. و�إذ� كانو� �أجرمو� يف هجمات 

�سبتمرب فيجب �أن يحا�سبو�".
 وخششال �لعششام �ملا�سششي، زعششم زكريششا مو�سششوي، �ملعتقششل يف 
�لوليششات �ملتحدة، �أن �أمششر� �سعوديا �ساعششد يف متويل �لهجوم 
بطائر�ت ركاب على برجي مركز �لتجارة �لعاملي و�لبنتاغون.

 ورف�ست �ململكة �لعربية �ل�سعودية هذ� �لتهام، �لذي قالت �إنه 
من "جمرم خمتل عقليا" ل تتمتع �أقو�له باأي م�سد�قية.

 ك�سششف م�سدر �أمنششي فرن�سي، �أن نحو 
2000 مر�هششق فرن�سششي حتولششو� �إىل 
�لتطششرف ب�سبب دعايششة تنظيم د�ع�س 
�لإرهابششي، م�سر� �إىل قلششق �ل�سلطات 
ب�سبششب تز�يششد عششد�د �لفتيششات �للو�تي 

يتبنني �لفكر �ملتطرف.
 ومنششذ بد�يششة �لعام، حششّددت �جلهات 
�لأمنيششة يف فرن�سششا هويششات 1954 
تعاطفهششم  �أبششدو�  ومر�هقششة  مر�هششق 
مششع تنظيششم د�ع�ششس �ملتطششرف، وفقا 
لتقرير ن�رته �سحيفششة "لو فيغارو" 

�لفرن�سية يوم �م�س �ل�سبت.
 وقششال م�سوؤول �أمنششي رفيع �مل�ستوى 
��سمششه،  عششن  �ل�سحيفششة  تك�سششف  مل 
بششني  ز�دت  �لتطششرف  م�ستويششات  �إن 
�ملر�هقني يف �لباد بن�سبة 121%، 

مقارنة مع كانون �لثاين  2015.
�سابششا   17 �أن  �مل�سششوؤول  و�أ�سششاف   
فرن�سيششا لقششو� حتفهششم �أثنششاء قتالهم 
�سوريششا  د�ع�ششس يف  �سمششن �سفششوف 

و�لعر�ق. 
 ووفقششا للم�سششوؤول، وجهششت �ل�سلطات 
مر�هقششا   37 �إىل  موؤخششر�  �تهامششات 
تتعلششق بالتطششرف و�لإرهششاب، م�سر� 
�إىل خماوف �ل�سلطششات من تز�يد عدد 
�لفتيات �ملر�هقششات �ملتعاطفات مع 

�لتنظيم. 

 و�أو�سششح �أن �جلهاديششني ي�ستهدفششون 
مششن  يعانششون  �لذيششن  �ملر�هقششني 
�أو �لذيششن يعانششون  م�سششاكل نف�سيششة، 
مششن �سعوبات يف �ملدر�سششة، �أو �لذين 
ميرون بوقششت ع�سيب ب�سبب �نف�سال 

�لو�لدين.
 و�أ�ساف �أن تقنيات �لتجنيد �خلا�سة 
�لتي ت�ستخدمها �ملنظمات �لإرهابية، 
جتعل هوؤلء �ل�سباب و�ل�سابات هدفا 

�سها للوقوع يف �لتطرف.
 وذكرت هيئششة �لإذ�عة �لفرن�سية "بي 
ف �إم تششي يف" �أنه يف �لأ�سبوع �لأول 
من �أيلول، مت �لقب�س على 5 مر�هقني 
فرن�سيششني بتهششم �لتو��سل مششع تنظيم 

د�ع�س.
 ومت جتنيششد �ملر�هقششني �لأربعششة مششن 
قبل �لفرن�سي ر��سد قا�سم )29 عاما(، 
�لذي �سجعهششم عرب و�سائششل �لتو��سل 
هجمششات  �سششن  علششى  �لجتماعششي 

�إرهابية. 
هجمششات  �سل�سلششة  فرن�سششا  و�سهششدت   
�إرهابية بدء� من هجوم �ساريل �إيبدو 
يف كانششون �لثاين 2015، �لذي �أ�سفر 
عششن مقتششل 12 �سخ�سششا، و�عتششد�ء�ت 
باري�ششس يف ت�ريششن �لثششاين 2015، 
�لتي �أ�سفرت عن مقتل 130 �سخ�سا، 
كما قتل 84 �سخ�سا يف ني�س ده�سا، 
�إثششر هجوم تبنششاه �لتنظيششم �لإرهابي 

يف 14 متوز �ملا�سي.

 ورغم حدة �لتهامات بينهما يف �جلمعية �لعامة 
لاأمم �ملتحششدة، �ل �أن وزيري �خلارجية �لأمريكي 
جششون كششري و�لرو�سششي �سرغششي لفششروف تعهد� 
مبو��سلششة �ملحادثششات على �أمل �لتو�سششل �إىل حل 
للنششز�ع �لذي �أوقع �أكرث مششن 300 �ألف قتيل يف 5 
�سنو�ت، وت�سبششب باأ�سو�أ �أزمششة �إن�سانية منذ �حلرب 

�لعاملية �لثانية.
 و�ششرح لفششروف يف موؤمتششر �سحششايف �ول �م�س 
�جلمعششة، �أن �لهدنششة �لتششي �نهششارت �لثنششني بعششد 
فر�سها ب�سعوبة يف مطلع �سبتمرب بف�سل جهوده 
ونظششره �لأمريكششي "ل �سبششب لوجودهششا"، مششا مل 
تفششك �ملعار�سة �ل�سوريششة �رتباطها باملجموعات 

�جلهادية �لإرهابية.
 وت�سرتط مو�سكو على و��سنطن �أن تبتعد �لف�سائل 
�ملقاتلششة �ملعتدلة عن جبهة فتششح �ل�سام، �لن�رة 

�سابقا و�لتي مل ت�سملها �لهدنة.
 وتابششع لفششروف "غ�ششس �لنظششر عششن قيششام جبهة 
�لن�ششرة بتمويششه مو�قعها من خششال �لتعاون مع 
ف�سائل معتدلششة لتفادي �لتعر�ششس للق�سف، لي�س 
ما �تفقنا عليه"، يف �إ�سارة �إىل �لتفاق �ملوقع يف 

9 �سبتمرب مع كري يف جنيف.
 وطالب لفروف �لتحالف �لدويل بقيادة و��سنطن 
بش"�إثبششات �أنششه يتمتششع بالنفوذ لششدى �جلهات على 

�لأر�س"، �أي ف�سائل �ملعار�سة.
وتابششع لفششروف "ل �أعتقششد �أن ذلك مطلششب كبر"، 

متعهششد� يف تلششك �حلالة بفر�س "وقششف �إطاق نار 
د�ئم".

 مششن جهته، ل يششز�ل كري يحتفششظ بب�سي�س �أمل 
دبلوما�سششي حششول �سوريششا، ويريششد �حلفششاظ علششى 

�حلو�ر مع لفروف باأي ثمن.
 ومل يتحدث كري �ر�حة عن ف�سل، لكنه مل يخف 
ت�ساوؤمششه ب�سششاأن ��ستئناف �ملفاو�سششات �ل�سيا�سية 
حششول �سوريا، و�كتفى بالإ�سارة �إىل "تقدم حمدود 

جد�" بعد لقائه لفروف.
 وقششال كششري: "جنششري تقييمششا لبع�ششس �لفششكار 

�مل�سرتكة بطريقة بناءة".
 وبعششد ف�سل دبلوما�سششي ملجموعة �لدعششم �لدولية 

ل�سوريششا �لتي ت�سششم 23 دولة ومنظمششة دولية يف 
نيويورك، حث كري مو�سكششو على �إبد�ء "�جلدية" 
مششن �جششل �عششادة �لعمششل بالهدنششة وحمششل �لنظام 

�ل�سوري على �لتوقف عن �سن �لغار�ت.
 وغرقششت �لأحيششاء �ل�رقيششة يف مدينششة حلششب يف 
�سمششال �سوريششا يف جحيششم �لغششار�ت �لكثيفششة �لتي 
�سنتها طائر�ت �سورية ورو�سية، �جلمعة �ملا�سية، 
مت�سببششة بدمار هائل ومقتل �أكششرث من 40 مدنيا، 
بعششد �ساعات من �إعان �جلي�س �ل�سوري بدء هجوم 

يف �ملنطقة.
 ويف جمل�ششس �لأمششن �لششدويل �لأربعششاء �ملا�سششي، 
�عتمششد كششري لهجششة �أكششرث حششدة، حممششا مو�سكو 
م�سوؤولية غارة دمويششة ��ستهدفت قافلة م�ساعد�ت 

�إن�سانية تابعة لاأمم �ملتحدة �لثنني.
 ومل يرتدد كري يف �نتقاد "�لعامل �ملو�زي" �لذي 
يعي�س فيه لفششروف وغار�ت �لنظام �ل�سوري �لتي 
ت�ستهششدف "�مل�ست�سفيششات وت�ستخدم �لكلششور �أي�سا 

ودون �أي عقاب".
 مششن جهتششه، �أكششد لفششروف مششن علششى منششرب �لأمم 
�ملتحدة �جلمعة �أنششه ل بديل للعملية �لدبلوما�سية 

�لتي ترعاها و��سنطن ومو�سكو.
 و�سششدد على �رورة �حلفاظ علششى هذ� �حلو�ر لأن 
"حششا ع�سكريا غششر ممكن" يف �سوريششا، م�ستعيد� 

�إحدى عبار�ت كري.
 �أمششا وزير �خلارجية �لفرن�سي جان مارك �آيرولت، 
فاعترب �أن "�لتعاون �لأمريكي �لرو�سي بلغ �أق�سى 
حد لششه"، م�سيفششا �أن "�لوقششت حان لانتقششال �إىل 

مقاربة �أكرث �سمولية".

التحالف العربي يستهدف مواقع للحوثيين في 
مناطق مختلفة في اليمن

محكمة مصرية تؤجل محاكمة نقيب الصحفيين لــ 8 اكتوبر/تشرين األول
  2000 مراهق تطرفوا على يد داعش في فرنسا 

وتزايد عدد الفتيات المتعاطفة معه

قتلى بحادث إطالق نار بوالية واشنطن األمريكية

�سنعششاء / متابعششة:  �سن طر�ن �لتحالف �لعربي بقيششادة �ل�سعودية �ول �م�س، ثاثني 
غششارة جوية ��ستهدفت مع�سكششر�ت ومو�قع وجتمعات تابعة للحوثيششني و�لرئي�س علي 

عبد �هلل �سالح، يف ثماين حمافظات مينية.
 وبح�سششب م�سششادر حمليششة، �سششن طششر�ن �لتحالششف �ربع غششار�ت على منطقتششي �لبقع 
و�خلر��سششب مبديرية كتاف، وثاث غششار�ت على مثلث مديرية �سششد� مبحافظة �سعدة، 
كمششا �سششن غارة على مزرعة مبنطقششة �آل �حلماقي مبديرية باقششم حولها �حلوثيون �إىل 

مع�سكر تدريبي.
 ويف حمافظششة �سنعششاء ��ستهدف �لتحالف مو�قع للتمرد يف نهم باربع غار�ت، و�ربع 
غششار�ت على مع�سكر �لق�سر �لتابع للششو�ء 139 م�ساة يف منطقة �حلنكة، و�سن طر�ن 

�لتحالف �ست غار�ت على مديريتي حر�س وميدي مبحافظة حجة �حلدودية. 
 ويف حمافظششة مششاأرب ق�سف طر�ن �لتحالف بغارتششني و�دي رحب ومنطقة وعل يف 
مديريششة �ششرو�ح، كما ��ستهششدف بغارتني مقششر�ت ع�سكرية يف مديريششة �لغيل وغارة 

�أخرى على �جلبل �لأحمر يف �ملتون يف حمافظة �جلوف.

�لقاهششرة / متابعة :  قررت حمكمة م�رية تاأجيل حماكمة نقيب �ل�سحافيني 
�مل�ريششني يحيى قا�س، وع�سوين مبجل�ششس �لنقابة، جلل�سة 8 �أكتوبر )ت�رين 

�لأول( �ملقبل لتهامهم باإيو�ء هاربني.
 وقششررت نيابة و�سششط �لقاهرة، �أو�خر �سهششر مايو )�أيار( �ملا�سششي، �إحالة نقيب 
�ل�سحافيششني يحيششى قا�ششس وع�سششوي جمل�ششس �لنقابة عبششد �لرحيششم و�لبل�سي، 
للمحاكمششة، على خلفية �لتحقيق معهم يف و�قعششة ق�سية �ل�سحفيني عمرو بدر 

وحممود �ل�سقا.
 ووجهت �لنيابة، لقا�س و�لبل�سي وعبد �لرحيم تهمة �إيو�ء هاربني بعدما �ألقت 
�ل�رطة �لقب�س على �ل�سحافيني بدر و�ل�سقا من د�خل مقر نقابة �ل�سحافيني 

بعد �سدور �أمر �سبط و�إح�سار لهما.
 وقررت �لنيابة، عقب �نتهاء �لتحقيقات، �إخاء �سبيل �لنقيب وع�سوي �ملجل�س 

و��سنطششن / متابعششة:  �أكدت �رطة ولية و��سنطن �لأمريكيششة مقتل �ربع ن�ساء و�إ�سابة 
رجششل علششى �لأقل بجروح بليغة، يوم �م�س �ل�سبت، جر�ء حششادث �إطاق نار د�خل مركز 
جتششاري يف مدينة بورلينغتون.  ووفقا ل�سهود عيششان فاإن �إطاق �لنار حدث يف متجر 
"ماي�سيششز"، ودعششت �ل�سلطات �لعاملني يف �ملركششز وزو�ره �إىل �لبحث عن ملجاأ د�خل 
�ملوقششع.  و�أعلششن �ملتحششدث با�سششم �رطة �لوليششة مششارك فر�ن�سي�ششس �أن م�ستبها به يف 
تنفيششذ �لعتد�ء فششر من مكان �حلادث قبل و�سول �ل�رطة.  و�أ�سار �ملتحدث يف تغريدة 
علششى ح�سابششه يف موقع "تويششرت" �إىل �أن �مل�ستبه بششه رجل من �أ�سول لتينيششة )�أمريكا 

�جلنوبية(، موؤكد� �أن عملية �لبحث عنه م�ستمرة.
 من جانبها، ن�رت �إد�رة �لطو�رئ يف مقاطعة �سكاغيت على ح�سابها �لر�سمي بتويرت 
�سششورة، تظهششر منفذ �لهجششوم، ودعت �ملو�طنششني �إىل �لمتناع عششن �لتو�جد يف منطقة 
�حلادث.  يف غ�سون ذلك، �أغلقت �ل�رطة �ل�سو�رع �ملحيطة باملركز �لتجاري، و�رعت 
يف �إجششر�ء عمليششة نقششل �لأ�سخا�س �ملوجودين د�خلششه �إىل كني�سة تقع علششى مقربة من 

مكان �حلادث.

 

بغداد - خاص

باريس / متابعة

نيويورك/ متابعة

 بعد اأ�سبوع من املحادثات 
الدبلوما�سية ال�ساقة، 

تتبادل الواليات املتحدة 
ورو�سيا االتهام بامل�سوؤولية 
وراء الف�سل يف اإنقاذ الهدنة 

يف �سوريا.

 �أفششاد مفو�س �خلارجية �لرو�سية حلقوق �لإن�سان ق�سطنطني دولغوف، �م�س  �ل�سبت، باأن 
مو�سكو ت�ششر على ت�سليم �لوليات �ملتحدة ر�فيل مينغازوف، �آخر مو�طن رو�سي معتقل 
يف �سجششن غو�نتانامششو.  و�أ�سششار دولغوف، �ىل �أن مو�سكششو طالبت و��سنطششن �أكرث من مرة 
باإعششادة مينغششازوف �إليها، �لذي �عتقل يف باك�ستان عششام 2002، حيث كان يتلقى، كما 
يزعششم �لطرف �لأمريكي، تدريبششا يف مع�سكر للمتطرفني. ورف�س مينغششازوف بدوره هذه 
�لتهمة قطعيا.  وقال مفو�س حقوق �لإن�سان "كما هو معروف، يبدو �أن �جلانب �لأمريكي 
�أ�سبششح جاهز� لاإفششر�ج عن مينغازوف بعد 12 عاما من �سجنششه. ل ي�ستطيع �لأمريكيون 
توجيه تهمة ر�سمية �إليه، و�عرتفو� يف نهاية �ملطاف باأمر و��سح، وهو �أن مينغازوف ل 
ي�سششكل �لآن خطششر� عليهم".   و�سدد دولغوف على �أن مو�سكششو ل تز�ل تنطلق من �ل�رورة 
�مللحششة منذ وقت طويل �ملتمثلة بوجوب قيام �لإد�رة �لأمريكية بغلق �سجن غو�نتانامو، 
معربششا، يف �لوقششت نف�سششه، عششن �سكوك بششاده يف قدرة و��سنطششن على حل "هششذه �لق�سية 

�ل�سائنة" بالن�سبة للنظام �لدميقر�طي و�لقانوين يف �لوليات �ملتحدة.
 يذكششر �أن معتقششل غو�نتانامششو يقششع يف �لقاعششدة �لبحريششة �لأمريكيششة يف جنششوب �رقي 
كوبششا، وقد �أقامتششه �إد�رة �لرئي�س �ل�سابق جورج بو�س �لبششن لحتجاز �لأجانب �ملتهمني 

بالإرهاب، بعد غزوها لأفغان�ستان يف �أعقاب هجمات �سبتمرب/�أيلول 2001.
 وي�ستهششر هششذ� �ل�سجن باعتقششال وتعذيب مئششات �لأ�سخا�س من خمتلششف �جلن�سيات دون 

حماكمة، لا�ستباه ب�سلوعهم يف �لإرهاب.

موسكو تطالب بإعادة آخر سجين روسي في غوانتانامو
موسكو/ متابعة

المدير العام 


