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روحاني يرفض استقالة ظريف

بريطانيا تأمر بتسليم رجل أعمال فرنسي

الهنود يرقصون في الشوارع بعد أنباء قصف داخل باكستان

   ق��ال متحدث با�س��م اخلارجي��ة الإيرانية، اإن الرئي�س ح�س��ن روحاين مل يقبل ا�س��تقالة 
وزير اخلارجية حممد جواد ظريف، ح�سب ما نقلت وكالة فار�س الر�سمية. واأعلن ظريف 
ا�س��تقالته عرب اإن�س��تغرام، الإثنني، وعرب فيها عن اأمله يف اأن ت�س��كل ال�س��تقالة "تنبيهًا 
لع��ودة وزارة اخلارجي��ة اإىل مكانتها القانوني��ة يف العالقات اخلارجي��ة". وذكر موقع 
"انتخ��اب" الإلكرتوين اأن ا�س��تقالة ظريف، رمبا ترتبط بالزي��ارة املفاجئة التي اأداها 
اأم�س الإثنني الرئي�س ال�س��وري ب�س��ار الأ�س��د، اإىل طهران. وذكرت وكالة الأنباء الطالبية 
الإيرانية اإ�س��نا، اأن ظريف مل يكن حا�رضاً يف اللقاءين اللذين عقدهما الأ�س��د مع املر�سد 

الأعلى الإيراين علي خامنئي، والرئي�س ح�سن روحاين.

اأ�س��درت قا�س��ية بريطانية اأمراً الثالثاء بت�س��ليم رجل اأعمال فرن�سي ي�ستبه يف اأنه نقل 
اأمواًل من معمر القذايف لتمويل حملة نيكول �ساركوزي لرئا�سة فرن�سا يف عام 2007.

وتطالب فرن�س��ا بت�س��ليم رجل الأعمال األك�سندر جوري، ب�س��بب �سل�سلة من املزاعم ت�سمل 
الف�ساد والتاآمر لال�ستيالء على اأموال عامة وغ�سل الأموال.

وتت�س��ل الق�س��ية باتهامات للرئي�س الفرن�سي ال�س��ابق بتلقي اأموال من القذايف لتمويل 
حملته النتخابية عام 2007 وهو ما ينفيه �ساركوزي.

خ��رج الهن��ود اإىل ال�س��وارع لالحتفال، بعد �س��ماع تقارير عن �س���رضب طائرات حربية 
مع�س��كر تدريب مت�س��ددين داخل باك�س��تان الثالثاء، ما اأ�س��فر عن مقتل "عدد كبري جداً" 
م��ن املقاتلني. واحت�س��د النا�س لالحتف��ال، واأطلقوا الألع��اب النارية، ورق�س��وا ولوحوا 
بالأع��الم الهندي��ة. وال�رضب��ة الت��ي طال��ت حمي��ط بل��دة بالك��وت عل��ى بع��د نحو 50 
كيلومرتاً من احلدود، هي اأعمق نقطة ت�س��لها غارة هندية عرب احلدو،د منذ اآخر حروبها 
الثالث مع باك�س��تان يف 1971. ونددت باك�س��تان بالإجراء الهندي، وقالت اإنها �س��رتد 
يف الوق��ت وامل��كان اللذين تختارهما. وقال رئي�س ال��وزراء ناريندرا مودي، اأمام جتمع 

�سيا�سي و�سط الهتافات يف غرب الهند بعد �ساعات من الغارة، اإن البالد يف اأيد اأمينة.
واأ�س��اف م��ودي الذي يخو�س انتخابات ت�س��هد مناف�س��ة قوية يف الأ�س��هر القادمة "لن 

اأخذل البالد".

الفل�س��طينية،  الأعم��ال  ت�س��يري  ح��ذرت حكوم��ة 
الثالثاء، م��ن تداعيات ممار�س��ات اإ�رضائيل بحق 
امل�سجد الأق�س��ى يف �رضق مدينة القد�س. ونددت 
احلكومة، يف بيان عقب اجتماعها الأ�سبوعي يف 
رام اهلل، ب�قرار رئي�س الوزراء الإ�رضائيلي بنيامني 
نتانياه��و، اإعادة اإغالق م�س��لى باب الرحمة يف 
امل�سجد الأق�سى بعد اأن اأعاد م�سلون فل�سطينيون 
افتتاح��ه قب��ل اأي��ام لأول مرة منذ ع��ام 2003. 
وقالت احلكومة اإن "ا�س��تمرار �س��لطات الحتالل 
يف ممار�س��ة ا�س��تفزازاتها واإجراءاتها النتقامية 
وحماولته��ا لتنفي��ذ خمططاته��ا لل�س��يطرة على 
امل�س��جد الأق�س��ى تهدف لتهويده وحمو التاريخ 
العرب��ي والإ�س��المي وتغي��ري املع��امل الثقافي��ة 
للمدين��ة  واحل�س��ارية  والتاريخي��ة  والديني��ة 
املقد�س��ة". كما نددت ب� "حمل��ة العتقالت التي 
نفذتها ال�رضطة الإ�رضائيلية يف املدينة املقد�س��ة 
وكذل��ك اإبعاد رئي�س جمل�س الأوقاف ال�س��يخ عبد 
العظي��م �س��لهب، ونائ��ب مدي��ر الأوق��اف ناج��ح 
بكريات عن امل�سجد الأق�سى ملدة 7 اأيام". ودعت 
ال��دول العربية والإ�س��المية اإىل تقدمي دعم جدي 
وعم��اًل �رضيع��ًا وحا�س��مًا مبا يتنا�س��ب مع حجم 
املخاط��ر والتهدي��دات التي يتعر�س لها ال�س��عب 

الفل�سطيني خا�سة يف املدينة املقد�سة.
اأن  اأم���س،  اإ�رضائيلي��ة  اإع��الم  و�س��ائل  وذك��رت 
نتانياه��و اأ�س��در اأوام��ره باإغ��الق م�س��لى ب��اب 
الرحم��ة واإخالئه من حمتوياته ومواجهة جمل�س 
الأوق��اف وال�س��وؤون واملقد�س��ات الإ�س��المية يف 
املدينة. ومل يحدد نتانياهو موعداً زمنيًا لل�رضوع 
بتنفيذ اأوامر الإغالق، اإل اأن م�س��ادر اأمنية قالت 
اإنه "�س��يكون من ال�سعب جتنب اندلع مواجهات 
عنيفة" يف البلدة القدمية يف القد�س خالل الفرتة 

املقبلة.

ومل يعرت�س الرئي�س الفرن�س��ي اإميانويل ماكرون، 
يف  �س��الح  بره��م  جان��ب  اإىل  يق��ف  كان  ال��ذي 
الإليزي��ه، عل��ى موق��ف الأخ��ري، معت��رباً اأن��ه م��ن 
�س��الحية بغداد اأن تقرر اإن كان هوؤلء املتطرفون 

�سيخ�سعون لإجراءات ق�سائية يف العراق.
واأ�سارت �س��حيفة "لو باريزيان"، نقاًل عن م�سدر 
اأمني فرن�س��ي، تاأكي��ده على اأن العقيدة الفرن�س��ية 
مل تتغ��ري، وهي اأن الفرن�س��يني املتهمني بارتكاب 
ق��در  عليه��م،  يج��ب  اخل��ارج  وُجَن��ح يف  جرائ��م 
الإم��كان، دفع الثمن يف البلدان التي اعتقلوا فيها، 
واأن لهم احلق يف حماية قن�سلية، كما هو �ساأن اأي 

مواطن فرن�سي.  
وراأت ال�س��حيفة اأن احلكومة الفرن�س��ية يف ورطة، 
لأن��ه يتوج��ب عل��ى الفور اإيج��اد حّل لق�س��ية 60 

بالغًا، و90 طفاًل.
غي��اب  احلكوم��ة  عل��ى  ال�س��حيفة  تعي��ب  كذل��ك 
ال�س��جاعة ال�سيا�س��ية يف التعامل مع الق�سية، من 
حي��ث حماول��ة مراعاة ال��راأي العام الفرن�س��ي، ما 
يجعل الق�س��اة ينتظ��رون عودة هوؤلء يف �س��هري 
فرباير/ �سباط ومار�س/ اآذار، ولكن مل ي�سل اأحد.

وتت�س��اءل ال�س��حيفة اإن كان ال�س��بب يعود اإىل اأن 
فرن�س��ا تناور يف الكوالي�س من اأجل نقل متطرفني 
اآخري��ن اإىل الع��راق، كم��ا يته��م بع���س حمام��ي 
ه��وؤلء؟ ثم تنق��ل تاأكيد املحامي��ة كاميل لوكوت، 
املكلفة بالدفاع عن 12 متطرفًا فرن�س��يًا معتقلني 
ل��دى الأكراد ال�س��وريني، اأغلبيتهم من الن�س��اء، اأنه 
ب�"�س��بب غي��اب �س��جاعة �سيا�س��ية، تقوم فرن�س��ا 
باإعادة الق�س��ية اإىل العراقي��ني. اإننا ندو�س ِقَيمنا. 

وهذا مثرٌي للذهول". من جهة اأخرى، ُيبدي حمامي 
كثري م��ن الن�س��اء املعتقالت يف �س��ورية والعراق، 
فان�س��ان برينغ��ارت، يف موق��ع "فران���س اأنف��و"، 
تفهم��ًا ملوقف ال��راأي الع��ام الفرن�س��ي املعار�س 
ملحاكمته��م يف فرن�س��ا، اإل اأن��ه يب��دي قلق��ًا م��ن 
احتم��ال �س��دور اأحكام بالإع��دام، يف الوقت الذي 
األغت فيه فرن�سا هذا احلكم. وهذا املوقف العراقي، 
الذي عرّب عن��ه الرئي�س العراقي برهم �س��الح، من 
ق�س��ية "اجلهادي��ني"، يف الوق��ت الت��ي حتر���س 

في��ه دول غربي��ة اأخرى عل��ى ا�س��تعادة مواطنيها 
املتطرفني، يطرح بع�س الت�س��اوؤلت، فال �سيء من 
دون مقابل، وهو ما ي�س��دد عليه املحلل ال�سيا�سي 
جان لوك ماري، حني يوؤكد اأن "العالقات الثنائية 
العراقية الفرن�سية �سهدت بع�س التطور، لأن فرن�سا 
حتاول، ب�سكل �رضعي، اأن جتد لها مكانًا اقت�ساديًا 
جي��داً م��ن اأج��ل اإع��ادة بن��اء الع��راق. وم��ن هنا، 
انبثاق �رضاكة فرن�س��ية عراقية، وق�س��ية العائدين 

اجلهاديني تندرج يف جمموع هذا الإجراء".

 و�سدد الرئي�س العراقي يف الندوة ال�سحافية اأم�س 
عل��ى اأهمية ه��ذه ال�رضاك��ة الفرن�س��ية - العراقية، 

واأي�سًا ال�رضاكة الأوروبية العراقية.
يبدو اإذن اأن حماكمة هوؤلء الفرن�س��يني يف العراق 
تريح احلكومة الفرن�س��ية، وهو ما يوؤكد عليه جان 
ل��وك م��اري، املحل��ل ال�سيا�س��ي، ملوق��ع "فران�س 

اأنفو".
ويعترب جان لوك ماري اأن عودة هوؤلء املتطرفني 
واإدماجهم على الطريقة الدمناركية م�س��تحيلة يف 

فرن�س��ا. وي��ربر الف��رق بك��ون ع��دد املتطرفني يف 
�س��ورية والعراق كان كبرياً؛ 1700 فرن�سي مقابل 
125 عائداً دمناركيًا، اإ�سافة اإىل اأن فرن�سا �سهدت 
اعتداءات اإرهابية دامية. ويختم باأن فرن�س��ا "هي 
من البلدان النادرة التي تقبل اأن يحاَكم مواطنوها 

يف بلد اآخر".   
جتدر الإ�س��ارة اإىل اأن فرن�س��ا عرفت هذه الق�س��ية 
ع��ام 2018، حني اعتقلت الق��وات الكردية بع�س 
املتطرف��ني الفرن�س��يني، ومنهم توما���س بارنوان 
 40 ت�س��م  جمموع��ة  �س��من  كونين��غ،  واإمييل��ي 
�سخ�س��ًا، من بينهم ن�س��اء واأطف��ال. وكان املوقف 
الفرن�سي، حينها، يف ان�سجام مع راأي عام فرن�سي 
ُمعاِر�س لعودتهم، هو حماكمتهم يف عني املكان، 
واحتم��ال عودته��م، ب�س��كل ف��ردي، كل حالة على 

حدة.
وه��ذا املوق��ف يحظ��ى بدع��م ق��وي م��ن اليم��ني 
املتطرف وبع���س قيادات اليم��ني، ومنهم النائب 
الربمل��اين ع��ن مدينة ني���س، اإيريك �س��يوتي، الذي 
���رّضح لقن��اة "ب��ي اإف اإم ت��ي يف"، واأم��ام منابر 
ه  اأخرى، "اأن من �سافر، ومن خان اأمتنا، ومن توجَّ
للقت��ال باأيديولوجي��ة املوت �س��د قيم ح�س��ارتنا 

واأمتنا، لي�س له حق العودة".
بي��ري  ومنه��م  كث��ريون،  يعار�س��ه  موق��ف  وه��و 
بو�س��وت، املخت���س يف �س��وؤون املغ��رب العرب��ي 
وال�رضق الأو�س��ط، حني كتب يف جملة "ليزانروك" 
اأن "حماكمة هوؤلء املت�سددين على اأر�سنا �ستتيح 
اإج��راء ح��وار وطن��ي يحت��اج اإلي��ه جمتمُعن��ا من 
اأج��ل مواجهة هذه الظاه��رة، والتوقف ع��ن اإنكار 
ا�س��تمرارها ومواجهتها باأ�س��لحة العدال��ة والعقل 

والدميقراطية والقانون".

فرنسا: استمرار الجدل حول "عودة الجهاديين"... وترحيب بموقف العراق

الحكومة الفلسطينية تحذر من ممارسات االحتالل بحق المسجد األقصى

خفف إعالن الرئيس العراقي برهم 
صالح، من باريس، عن محاكمة 
َلَمتهم  13 متطرفًا فرنسيًا تسَّ

بالده من مليشيا "قوات سورية 
الديمقراطية" وفق القانون 

العراقي، متهمين بـ"ارتكاب جرائم 
ضد العراقيين وضد منشآت 

عراقية في العراق"، بعض الجدل 
حول هذه القضية التي ُتثار في كل 

مرة ُيعتقل فيها متطرف فرنسي 
في بلد أجنبي.
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